Vysvetľovanie č.1
Na základe otázok predložených uchádzačom prostredníctvom SW JOSEPHINE k zákazke „Servis stroja
Drviča odpadu HUSMANN a príslušenstva, dodávka ND“,
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8356/summary poskytuje obstarávateľ nasledujúce
vysvetlenie:

Otázka č.1 ( k návrhu zmluvy)“ Článek III, Bod 1. :
Zhotovitel se zavazuje dodat tovar a vykonat servis na základě písemných objednávek objednavatele,
v kterých bude stanovený požadovaný druh plnění a termín plnění.
Navrhujeme upravit takto :
..., v kterých požadovaný druh plnění a termín plnění, předem dohodnutý se zhotovitelem“.
Odpoveď k otázke č.1: „Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Tovar a vykonať Servis na základe písomných
Objednávok Objednávateľa, v ktorých bude stanovený požadovaný druh plnenia a termín plnenia.
Objednávka bude vystavená po telefonickej (e-mailovej) konzultácií Objednávateľa a Zhotoviteľa
k druhu, spôsobu a forme vykonania opravy.
Otázka č.2 ( k návrhu zmluvy) „Článek III, Bod 6.:
Vypustit, protože v době odstávky nelze opravu stihnout“
Odpoveď k otázke č.2: Bod 6,Článku III, sa vypúšťa
Otázka č.3 ( k návrhu zmluvy) „ Článek III, Bod 9.:
Dodržovat všechny platné právní předpisy, technické normy a interní normy Objednavatele, které se
týkají vykonávání činnosti spojených s plněním smlouvy a podmínkami této smlouvy
My tyto předpisy neznáme, tak se k nim nemůžeme zavázat
Do tohoto článku přidat ještě bod :
Objednavatel se zavazuje zajistit , v případě potřeby, na vlastní manipulační prostředky pro montáž.
Například vysokozdvižný vozík, drapákový ramenový nakladač, případně jeřáb a minimálně jednoho
pracovníka obsluhy drtiče.“
Odpoveď k otázke č.3: Interné prepisy sú záväzné len po oboznámení, existujúce interné predpisy sú
prílohou zmluvy
K navrhovanému doplneniu Upresňujeme bod 10 takto:
„10.Objednávateľ sa zaväzuje:
• vytvoriť pracovníkom Zhotoviteľa také pracovné podmienky v mieste plnenia Zmluvy, aby
Zmluva mohla byť plnená v dohodnutom rozsahu, kvalite a termínoch,
• v prípade potreby poskytnúť manipulačné prostriedky pre montáž (napr. vysokozdvižný
vozík, drapákový ramenový nakladač, žeriav), v prípade, ak ich má Objednávateľ
k dispozícii, a prítomnosť minimálne jedného pracovníka obsluhy drviča,

• preukázateľne oboznámiť pracovníkov Zhotoviteľa pred začatím vykonávania predmetu
Zmluvy s miestnymi bezpečnostnými predpismi, lokálnymi možnými zdrojmi ohrozenia
a informáciami potrebnými pre dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia,

• zabezpečiť prístup pracovníkov Zhotoviteľa do miesta plnenia Zmluvy za účelom plnenia
Zmluvy,
• včas a bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa o všetkých dôležitých skutočnostiach
súvisiacich s predmetom Zmluvy, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť plnenie Zmluvy zo strany
Zhotoviteľa, prípadne spôsobiť nedodržanie stanovených termínov plnenia Zmluvy,
• zabezpečiť za prítomnosti zodpovedných zamestnancov Objednávateľa odskúšanie zariadenia,
na ktorom bol vykonaný Servis,
• za vykonaný predmet Zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu.

Otázka č.4 ( k návrhu zmluvy) „Článek IV,Bod. 3:
„Dohodnutá doba splatnosti je 30 dní ode dne doručení objednavateli.
Firma Husmann dodává díly , které jsou v hodnotě nad 10.000,- Euro s platbou předem.
Navrhujeme tedy :
Dohodnutá doba splatnosti, 80 % z ceny náhradních dílů, při objednání. 20% z ceny dílů a ostatní
náklady na servis, 30 dní po provedení servisu.“
Odpoveď k otázke č.4: Nesúhlasíme s úpravou, dodávateľ môže vystaviť zvlášť faktúru na náhradný
diel a zvlášť faktúru na prácu. Dobu splatnosti nemeníme
Otázka č.5 ( k návrhu zmluvy) „Článek VII,Bod 3. a 4.:
„Zhotovitel poskytne záruku 6 měsíců
Firma Husmann nám poskytuje záruku 6 měsíců, nemáme možnost jít nad rámec našeho smluvního
vztahu s firmou Husmann.“

Odpoveď k otázke č.5: Opravujeme znenie,Bodu 3. a 4 Článku VII takto:
„
1. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku za akosť dodaného Tovaru podľa článku I písm. a)
tejto Zmluvy v trvaní šesť (6) mesiacov odo dňa podpisu Preberajúceho a odovzdávajúceho
protokolu.
2. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku za kvalitu poskytnutého Servisu v trvaní dvanásť (12)
mesiacov a na použité náhradné diely šesť (6) mesiacov odo dňa podpisu Protokolu o vykonaní
servisu.“

Otázka č.6 ( k návrhu zmluvy) „ Článek VII, Bod 5.:
„Navrhujeme vypustit, protože není stanovené, co je to zvlášť závažné porušení HSE“

Odpoveď k otázke č.6: Pôvodné znenie Bodu 5 Článku VII, nemeníme „Závažné porušenie je v tomto
článku vysvetlené, je to: "Za obzvlášť závažné porušenie HSE predpisov sa považuje také porušenie,

ktoré je objektívne spôsobilé ohroziť zdravie, život a/alebo spôsobiť značnú škodu. Zmluvné strany sa
dohodli, že značnou škodu je škoda presahujúca sumu 20 000,- EUR (slovom dvadsaťtisíc eur)".
Otázka č.7 ( k návrhu zmluvy) „Článek XI:
„Doplnit COVID 19“
Odpoveď k otázke č.7: znenie Bodu 1 Článku XI upravujeme takto
1.

Nie je porušením Zmluvy, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné
povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej
v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto
prekážku alebo jej následky odvrátila, alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto
prekážku predvídala (napr. vojna, zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, opatrenia
súvisiace s COVID 19, ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy predvídať pri vynaložení
odbornej starostlivosti, atď.). Na základe požiadavky druhej Zmluvnej strany, dotknutá Zmluvná
strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť/vyššia moc (vis maior),
ktorý vydajú príslušné úrady alebo organizácia krajiny pôvodu.

