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Všeobeccné obcho
odné pod
dmienky sspoločno
osti ENVIS
S, s.r.o. plaatné od 1. 7. 2014
I. Pla
atnosť obcho
odných podm
mienok
obecné obcho
odné podmienkky platia pre p
po1. Tieto všeo
skytovaniee všetkých služieb spoločnosti ENVIS, s. r. o.,
so sídlom
m Pekná cestaa 15, 831 52 Bratislava, IČ
ČO:
35977442, DIČ: 2022123840 (ďalej le
en „ENVIS“ aleebo
„zhotoviteeľ“).
2. Tieto obch
hodné podmie
enky sú súčasťo
ou každej zmlu
uvy,
ktorej predmetom je vykkonanie diela alebo
a
poskytnu
utie
služby spo
oločnosťou ENVIS v postaven
ní zhotoviteľa, p
poskytovateľa
dodávateľa
služby
aleebo
alebo
a to, či bola uzaavv obdobnom postavení, bez ohľadu na
retá písom
mne či ústne, s podnikateľom alebo s nepod
dnikateľským
m subjektom. Taakouto zmluvo
ou bude spravid
dla
zmluva o d
dielo, mandátn
na zmluva, príp
p. nepomenovaaná
zmluva o p
poskytovaní slu
užieb.
3. Tieto obchodné podmie
enky, alebo ich
h jednotlivé usstanovenia m
možno vylúčiťť alebo nahrad
diť iba dohod
dou
v písomneej zmluve.
4. Uzatvoren
ním písomnej alebo
a
ústnej zmluvy, ktorej ssúčasťou sú
ú tieto obchod
dné podmienkky, sa vo vzťaahu
k predmettu zmluvy nah
hrádzajú všetkyy predchádzajú
úce
dojednaniia, záväzky a dohovory, či už písané alebo n
nepísané.
enky sú voľne dostupné na in5. Tieto obchodné podmie
očnosti ENVIS (w
www.envis.sk).
ternetovejj stránke spolo

II. Uzatvorrenie zmluvy
y
1. Zmluva uzzatvorená podpismi na tej isttej listine je uzaavretá podp
pisom oboch zm
mluvných strán.
môže byť uzavretá aj formou
u podania objeed2. Zmluva m
návky zad
dávateľom a prijatia (potvrde
enia) objednávvky
zo strany ENVIS. Podaním
m objednávky zadávateľ súhllasí
s týmito obchodnými podmienkami. Objednávka je
zhotoviteľľom prijatá a zmluva
z
uzavrettá, ak je v leho
ote
desiatich dní od doruče
enia písomne potvrdená
p
(tiežž emailom čii faxom). V uve
edenej lehote pre
p prijatie je o
objednávka neodvolateľnáá; po márnom
m uplynutí leho
oty
z
môže zadáávateľ objednáávku písomne zrušiť.

III. Predm
met zmluvy
1. Zmluvou sa ENVIS zavääzuje vykonať dielo alebo p
poskytnúť slu
užbu (ďalej len
n „zákazka“) a zadávateľ
z
zákazzky
(ďalej len „zadávateľ“) saa zaväzuje zap
platiť mu za vykkonanie zmluvou stanoven
nú cenu.
mluve.
2. Zákazka jee vymedzená v uzatvorenej zm

3.
3 Ak nie je doh
hodnuté inak, jje výstupom zákazky
z
správa,,
ktorá bude zadávateľovi
z
oddovzdaná v jednom vyhoto-vení v písom
mnej forme (tlaačou) a v elektronickej forme
e
vo formáte „pdf“.
4.
4 Predmetom zákazky môžee byť tiež, popri spracovaníí
správy alebo
o aj samostatnne, poskytnutie
e iných služieb
b
ako je napr. poradenstvo, sspracovanie rô
ôznych žiadostíí
či rokovania s úradmi.
5.
5 Poradenstvo poskytuje zh otoviteľ ústne alebo písom-nou formou na základe ússtnych alebo písomných
p
otá-zok zadávate
eľa. Na žiadosťť zhotoviteľa je
e zadávateľ po-vinný podať svoju požiadavvku písomne.
6.
6 Zadávateľ je
e povinný posskytnúť zhotov
viteľovi všetku
u
súčinnosť po
otrebnú na pooskytnutie služieb, ktoré sú
ú
predmetom zákazky. Ak jee to potrebné
é, je zadávateľľ
povinný včass udeliť zhotovviteľovi písomnú plnú moc.

IV
V. Doba splneenia zákazky
y
1. Zákazka sa považuje
p
za spplnenú odovzd
daním výstupu
u
zákazky (spra
avidla Správy ppodľa článku III. bod 3 týchto
o
obchodných podmienok). Výstup zákazkky sa považuje
e
za odovzdan
ný okamihom oodoslania výstupu zadávate-ľovi na adressu uvedenú v zmluve, popr. na inú adresu
u
pre tieto úče
ely zadávateľom
m včas oznámenú, príp. oka-mihom osob
bného odovzdaania takéhoto výstupu zadá-vateľovi. V prípade
p
osobnného odovzdania zákazky je
e
zadávateľ po
ovinný prevzattie zákazky zhotoviteľovi pí-somne potvrrdiť.
2.
2 Zákazky, ktorých predmetoom nie je hmo
otne zachytenýý
výstup, sa po
ovažujú za splnnené okamihom poskytnutiaa
služby podľa uzavretej zmluuvy.
3.
3 Ak nie je v uzatvorenej
u
zm
mluve stanoven
ná doba splne-nie zákazky, je zhotoviteľ ppovinný splniť zákazku
z
v čase
e
primeranom povahe a rozsaahu zákazky.
4.
4 Doba splnen
nia zákazky je sstanovená v prrospech zhoto-viteľa: zhotoviteľ je ešte prred jej uplynuttím oprávnenýý
splniť zákazk
ku a zadávateľ jje povinný ju prevziať; zadá-vateľ nie je oprávnený požaadovať splnenie zákazky pred
d
uplynutím sttanovenej dobyy.
5.
5 Ak nie je do
ohodnuté inakk, začne zhoto
oviteľ práce naa
zákazke až po
p zaplatení zá lohy a odovzdaní podkladovv
pre vykonanie zmluvy poddľa nižšie uvedených ustano-vení týchto obchodných
o
poodmienok.
6.
6 Doba splnen
nia zákazky saa predlžuje o dvojnásobokk
doby onesko
orenia prác na zákazke zapríččineného okol-nosťami na strane zadávateeľa.
7.
7 V prípade zá
ásahu vyššej m
moci alebo ine
ej skutočnosti,,

ENVIS, s.r.o., P
Pekná cesta 15, 831 52 Bratisla
ava, tel/fax: + 4221 2 6231 6231
1, info@envis.sk
k, www.envis.skk

energetika
e
a a životné prostredie
e

ktorá nasstala mimo nááležitú starostlivosť zhotovitteľa
(napr. živeelná pohroma, vojna a podobne), sa primeerane predlžu
uje doba plnen
nia zmluvy o do
obu trvania takkejto skutočn
nosti a dobu potrebnú
p
na prrekonanie jej d
dôsledkov.

v odseku 3 týchto
t
obchoddných podmienok, ak sa ne-dohodnú zm
mluvné strany nna novej cene zákazky.

nenie zákazky b
bez
8. Zhotoviteľ je oprávnenýý odoprieť spln
z
povinn
nosti, ak je obsstatoho, aby porušil svoje zmluvné
omeškaní so sp
plnením akéhokoľvek splatnéého
rávateľ v o
záväzku vvoči zhotoviteľľovi vzniknutéh
ho z akéhokoľvvek
právneho dôvodu, teda napr. aj sp
platného záväzzku
vzniknutéého z inej zmlu
uvy než z tej, kttorej predmeto
om
je zákazkaa, ktorá má byťť splnená a kto
orej splnenie zh
hotoviteľ odo
opiera.

hodnuté inak, j e cena zákazkyy splatná do 14
4
1. Ak nie je doh
dní odo dňa splnenia zákazzky podľa článku IV. odsek 1,,
resp. článku IV. odsek 2 týchhto obchodnýcch podmienok..

V. Cena
1. Ak nie je dohodnuté ale
ebo ďalej uved
dené inak, vzn
niká
zadávateľo
ovi právo na zaplatenie
z
cenyy zákazky okam
mihom odovvzdania výstup
pu zákazky pod
dľa článku IV. o
odsek 1 tých
hto obchodnýcch podmienokk, resp. v prípaade
zákaziek, kktorých predm
metom nie je hm
motne zachyteený
výstup, okkamihom poskkytnutím službyy podľa uzavreetej
zmluvy.
2. Cena zákaazky je dohodnutá v uzatvorenej zmluve. Ak
nie je doh
hodnuté inak, v cene dohodn
nutej v zmluve sú
zahrnuté vvšetky režijné náklady
n
na činn
nosti potrebné na
riadne vvykonanie zákkazky, náklady na cestovvné
a náhradu
u ostatných nákladov
n
spoje
ených s plnen
ním
predmetu
u zmluvy vrátan
ne nákladov ďalších
ď
odbornýých
profesií.
mluva uzavretáá bez dohody o cene, je zadávva3. Ak bola zm
teľ povinn
ný zaplatiť zho
otoviteľovi za vykonanie
v
zmlu
uvy
cenu zvyččajne účtovanú
ú zhotoviteľom
m za podobné zákazky aleebo stanovenú podľa sadzieb uvedenýých
v cenníku zhotoviteľa platnom v čase uzavretia
u
zmlu
uvy.
e zákazky sa prripočítavajú preeuK takto staanovenej cene
kázateľné režijné náklady zhotoviteľa vzniknuté
v
v súvvislosti s vykkonávaním zákaazky (cestovné
é výdavky, výdaavky na pošttovné, prepravvné a telefónne
e hovory a iné o
obdobné výd
davky).

VI.
V Platobné p
podmienky

2.
2 Na cenu záka
azky vystaví zhhotoviteľ zadáv
vateľovi faktúru
u
s náležitosťami daňovéhoo dokladu po
odľa platných
h
právnych pre
edpisov.
3.
3 Ak nie je dohodnuté inak, vzniká zhotov
viteľovi uzatvo-rením zmluvy právo na zapplatenie zálohy vo výške 40 %
z ceny zákazzky. Záloha je ssplatná do trocch dní odo dňaa
uzavretia zm
mluvy. Na zálohhu vystaví zhottoviteľ zadáva-teľovi záloho
ovú faktúru.
4.
4 Platba sa hradí na účet zhhotoviteľa, kto
orý je uvedenýý
v zmluve, príp. na faktúre. Je uhradená momentom
m
jejj
pripísania na
a účet zhotoviteeľa.
5.
5 V prípade om
meškania so zapplatením peňažného záväzku
u
je zadávateľ povinný bez oohľadu na zav
vinenie zaplatiťť
zhotoviteľovi zmluvnú pokkutu vo výške 0,05
0 % z dlžnejj
sumy za kažždý deň omešškania. Práva zhotoviteľa
z
naa
úrok z omešk
kania a na náhrradu škody v plnej
p
výške tým
m
nie sú dotknuté.
6.
6 Pri platbe zo zahraničia idúú bankové poplatky na ťarchu
u
zadávateľa.

VII. Práva a povinnossti zmluvných strán
1. Zadávateľ je
e povinný posskytnúť zhotov
viteľovi všetku
u
súčinnosť ne
evyhnutnú na ssplnenie zákazkky, a to najmä:
a)

b)

4. Ak nie je výslovne ustanovené inak, neobsahuje ceena
zákazky D
DPH. K cene zákazky sa pripočítava D
DPH
v platnej ssadzbe.
5. V dohodee o doplnenie alebo
a
zmene predmetu
p
zákazzky
zmluvné sstrany spravidla dohodnú aj novú výšku ceeny
zákazky. A
Ak tak neurobí, zvyšuje sa cen
na zákazky o ceenu
nadpráce vykonaných v dôsledku rozzšírenia či zmeeny
zákazky. C
Cena nadpráce
e sa stanoví sp
pôsobom uved
deným v odsseku 3 tohto čláánku obchodných podmieno
ok.
6. Ak po uzzavretí zmluvy vyjdú najavo okolnosti, kto
oré
neboli zho
otoviteľovi znááme pri uzavretí zmluvy a kto
oré
ovplyvňujjú prácnosť zákazky, zvyšuje sa cena zákazzky
nadpráce stan
novenú spôsobom uvedenýým
o cenu n

c)

bezodk
kladne po uzattvorení zmluvyy zhotoviteľovii
odovzd
dať alebo zabeezpečiť odovzzdanie podkla-dov a údajov potrebbných pre plne
enie predmetu
u
zmluvy
y,
umožniť zhotoviteľovvi v priebehu plnenia
p
zákazkyy
prístup
p poverených ppracovníkov do objektov za-dávateľa po písom
mnom alebo telefonickom
m
spresne
ení termínu, miesta a času
u, za účelom
m
miestnej prehliadky,, vyšetrovania
a a prieskumu
u
kej kontrole a prípadnému meraniu,,
k fyzick
a posky
ytnúť mu k toomuto na požžiadanie nevy-hnutný
ý poučený sprieevod,
poskytnutím pripomiienok k návrho
om riešenia zá-kazky v termíne dohoodnutom podľľa zmluvy, a to
o
písomn
ne (aj e-mailom
m).

2.
2 V prípade ak zadávateľ prippomienky podľľa bodu 1 písm..
c) tohto člán
nku včas nedoodá, je zhotoviiteľ oprávnenýý
dodať zákazk
ku zadávateľovvi v stave v ako
om mu ju zaslall
na pripomien
nkovanie.
3.
3 Zhotoviteľ je
e povinný dbaťť na ustanoven
nia uzatvorenejj
zmluvy, platné STN a všeoobecne záväzné
é právne pred--
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pisy, najm
mä v oblasti bezzpečnosti práce pri realizácii fyzickej kontroly.
4. Zhotoviteľ je oprávnenýý poveriť vykonávaním zákazzky
u alebo aj viac osôb.
o
inú osobu
5. Zadávateľľ sa zaväzuje, že
ž pre splnenie zákazky zab ezpečí ako podklad dokumentáciu a úd
daje potrebné na
padne umožní zhotoviteľovi zzísvykonaniee zákazky a príp
kanie ďalších podklado
ov u prevádzko
ovateľa objekt ov.
Ak nie je dohodnuté
é inak, touto dokumentáciiou
a údajmi ssa spravidla rozzumie:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)

dosttupná stavebná technická do
okumentácia p
posudzzovaných obje
ektov (stavebná projektová d
dokum
mentácia, plányy objektov, najmä pôdorysy, rezy, p
pohľady, skladb
by a popisy kon
nštrukcií, techn
nické správy) a popis zmien do súča
asného stavu vvrátanee časových údaajov výstavby a rekonštrukcií,
dosttupná technická dokumentá
ácia technickéého
zariaadenia vrátane
e budov a pop
pis zmien do súčasn
ného stavu vrátane časových údajov výstavvby
a rekkonštrukcií,
plán
ny blízkeho oko
olia (situácie),
popis zámerov zad
dávateľa,
prísllušné výpisy z katastra
k
nehnuteľností,
olenia, súhlasyy, plány, prog
gramy, eviden
ncie
povo
týkaajúce sa oblastii životného pro
ostredia prevád
dzky zaadávateľa,
ostaatné dostupné
é údaje týkajúce sa prevádzzky
budov, areálov či technického
t
za
ariadenia potreebné n
na spracovanie diela.

6. V prípadee, že bude pre účely splnenia
a zákazky (pred
dovšetkým zza účelom zvýššenia presnostii výstupov zákkazky) vhodn
né spracovať ďalšiu dokume
entáciu, navrh
hne
zhotoviteľľ zadávateľovi jej
j spracovanie
e. V prípade, akk sa
strany do
ohodnú na rozssahu spracova
ania ďalšej dokkumentácie a na čase jej dodania zo sttrany zadávateeľa,
posúva saa o túto dobu jej spracovania a dodania ččas
splnenia zzákazky. Pokiaľ nebude navrhovaná dokumeentácia zhottoviteľovi včas dodaná, bude presnosť a mieera
garancie výstupov zákaazky zodpovedať rozsahu d
dookumentácie.
stupnej do
7. V prípadee, že bude pre účely splnenia
a zákazky vhod
dné
spracovaťť dodatočné exxpertné posudky, merania, an
nao štúdie (napr. emisné meran
nia, akustický p
polýzy alebo
sudok, kraajinárska štúdiaa a i.), navrhne
e zhotoviteľ zad
dávateľovi sspracovanie do
odatočných exxpertných posu
udkov, meraaní, analýz aleb
bo štúdií na náklady zadávateeľa.
V prípade,, ak sa strany dohodnú na ro
ozsahu spracovvania dodato
očných posudkkov, resp. iných
h analýz v zmyysle
predošlej vety a na čase ich dodaní zo strany zadávaatebu ich spracov
vaní a dodaní ččas
ľa, posúvaa sa o túto dob
splnenia zzákazky. V príp
pade, že navrh
hované experttné
posudky n
nebudú dodan
né, nezodpove
edá zhotoviteľ za
praktickú uskutočniteľno
osť zákazky, ressp. navrhovanýých
opatrení.

8.
8 V prípade, že
ž zhotoviteľ po preskúman
ní predloženejj
dokumentác
cie podľa boduu 5, 6 alebo 7 zistí, že pre spl-nenie zákazky sú nevyhnuutné ďalšie po
odklady alebo
o
xistujúcich poddkladov (ďalej len „dodatoč-doplnenie ex
né podklady
y“), má právo o tieto dodato
očne podkladyy
požiadať zad
dávateľa v ním určenej dobe. O dobu doda-nia dodatočn
ných podkladoov sa posúva ča
as splnenia zá-kazky. V príp
pade, že zadávaateľ zhotoviteľľovi dodatočné
é
podklady včas nedodá, je zhotoviteľ oprávnený splniťť
zákazku na základe
z
predlloženej dokum
mentácie (ďalejj
„neúplná do
okumentácia“); v tomto príp
pade však ne-zodpovedá za
z praktickú usskutočniteľnosťť zákazky, resp..
navrhovanýc
ch opatrení. ZZmluvné strany sa výslovne
e
dohodli, že zákazka sa ppovažuje za sp
plnenú riadne
e
a včas aj v prípade, ak z dôôvodov neposkkytnutia súčin-nosti zo strany zadávateľa tohto bodu zh
hotoviteľ splnill
n základe neúúplnej dokumen
ntácie.
zákazku iba na
9.
9 Zhotoviteľ nezodpovedá zza správnosť odovzdanej do-kumentácie a nie je povinnný správnosť odovzdanej do-kumentácie preskúmavať.
10.Zhotoviteľ môže
m
po dohoode so zadávatteľom zoznam
m
podkladov ďalej
ď
spresniť a doplniť.

VIII. Zodpovedno
osť zhotovite
eľa
b spôsobené
é
1. Zhotoviteľ nezodpovedá zaa vady, ktoré boli
použitím nev
vhodných poddkladov prevza
atých od zadá-vateľa, ak an
ni pri vynaložeení všetkej sta
arostlivosti ne-mohol zistiť ich nevhodnoosť alebo na ne zadávateľaa
upozornil a ten na ich použžití trval.
2.
2 Prípadné vad
dy zákazky odsstráni zhotovite
eľ formou bez-platnej oprav
vy výstupu zákkazky, ak sa ne
edohodnú obe
e
strany v kon
nkrétnom príppade inak. Zad
dávateľ je ako
o
v prípade po
odstatného, taak v prípade nepodstatného
n
o
porušenia zm
mluvy oprávneený odstúpiť od
o zmluvy pre
e
vady zákazky
y alebo požadoovať primeranú zľavu z cenyy
iba v prípade
e, že zhotoviteeľ vady v prim
meranej lehote,,
minimálne piatich
p
pracovvných dní, bezplatne neod-stráni.

IX. Riešeniie sporov
y vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislostii
1. Všetky spory
s ňou, ktoré sa nepodarí odstrániť roko
ovaním medzii
udú rozhodovaané s konečnou platnosťou
u
stranami, bu
vecne a miesstne príslušným
m súdom.

X. Záverečné u
ustanovenia
e
1. Právne vzťahy medzi straanami vzniknuté na základe
nok sa riadiaa
zmluvy a týchto obchodnných podmien
právnym poriadkom Sloveenskej republikky, a to najmää
Obchodným zákonníkom.
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2. Zmluva uzzatvorená píso
omne, môže byyť menená či d
doplňovaná len písomne.

ostatných ich ustanovenní, ktoré zostávajú platné
é
a účinné.

3. Zánik zmluvy sa nedottýka sankčnýcch nárokov strrán
o
po
odvyplývajúccich zo zmluvyy či z týchto obchodných
mienok.

5.
5 Zadávateľ právnická osobaa súhlasí s po
oužitím svojho
o
u zákazky a struučného obsahu
u zákazky zho-mena, názvu
toviteľom na
a účely informoovania tretích osôb
o
o činnostii
zhotoviteľa a s užívaním taakejto referen
ncie zhotovite-ými spôsobmi, najmä zverejňovaním refe-ľom obvyklý
rencie na webových stránkaach zhotoviteľa
a.

4. Neplatnossť alebo neúčiinnosť niektorého ustanove nia
týchto ob
bchodných pod
dmienok či zmluvy sa nedotýýka
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