-Ev. C. objednávatel'a: 102/510/2010
Ev. C.zhotovitel'a: 10100133

ZrnIuva
uzatvorená podra ustanovenia § 51 zákona C.40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení
neskorších predpisov
Clánok I.
Zmluvné strany
Objednávater:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Mgr. Peter Brázda, vedúci služobného úradu

Zastúpený:

Splnomocnenec pre vecné
a obchodné rokovanie:
Ing. Katarína Bzovská,
vedúca oddelenia preukazovania zhody
Ing. Jozef Gábor, štátny radca, oddelenie PZSV
Bankové spojenie:
císlo úctu:
ICO:
DIC:

Štátna pokladnica
7000063409/8180
317 51 O67
202 0841097

(d'alej len "objednávatel"')

Zhotoviter:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 3,821 04 Bratislava

zastúpený:

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditel'ka

Splnomocnenec pre vecné
a obchodné rokovanie
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditerka
ICO:
31 821 987
DIC:
2021691881
IC DPH:
SK2021691881
Bankové spojenie:
VÚB Bratislava - Ružinov
Císlo úctu:
1670563157/0200
Zapísaný v registri Obvodného úradu v Bratislave pod reg. c.: OWS-674/55/2002-NO
(d'alej len "zhotovitel"')

Clánok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zavazuje, pre objednávatel'a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
zabezpecit' v roku 2010 aktívnu úcast' na rokovaniach Európskej organizácie pre
technické osvedcovanie (d'alej len "EOTA") pod smernicou Rady 89/106/EHS
o stavebných výrobkoch, ako riadny clen organizácie zastupujúci SR v EOTA.
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2. Objednávatel' sa zavazuje refundovat' náklady uhradeného clenského príspevku do
EOTA na rok 2010 zhotovitel'ovi na základe predloženej faktúry a dokladov z EOTA.

Clánok III.
Lehota splnenia
Zhotovitel' sa bude aktívne zúcastnovat' rokovaní EOTA v priebehu roka 2010 ako riadny
clen EOTA, ktorý bol ako jediné osvedcovacie miesto v SR pre stavebné výrobky,
poverený objednávatel'om.
Clánok IV.

Cena za predmet zmluvy
Zmluvná cena sa stanovuje na základe faktúry clenského príspevku EOTA zaslanej
zhotovitel'ovi, vo výške

slovom:

13.780,04 C
sedemstoosemdesiat

trinásttisíc

EUR a štyri centy.

Cena je bez DPH.
Clánok V.
Sposob platenia
Objednávatel' uhradí cenu za predmet zmluvy (cI. IV. tejto zmluvy) zhotovitel'ovi formou
bezhotovostnej úhrady faktúry na bankový úcet zhotovitel'a uvedený v cI. I. zmluvy, na
základe faktúry a dokladov z EOTA, do 15 pracovných dní oda dna dorucenia faktúry.
Clánok VI.
Miesto plnenia
Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo EOTA.

Clánok VII.

Závazky zmluvných strán
1. Zhotovitel' sa zavazuje plnit' predmet zmluvy podl'a cI. II. ods. 1.
2. Objednávatel' sa zavazuje uhradit' faktúru clenského príspevku podl'aclánku V.
Clánok VIII.
Záverecné ustanovenia
1. Akékol'vek zmeny lebo doplnky tejto zmluvy možno vykonat' len formou písomných
dodatkov, na ktorých sa dohodli zmluvné strany.
2. Právne vzt'ahy a podmienky výslovne neupravené touto zmluvou, prípadne spory,
ktoré by vznikli z neplnenia tejto zmluvy sa budú riešit' podl'a ustanovení Obcianskeho
zákonníka a ostatných všeobecne závazných právnych predpisov.
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zhotovitel' obdrží 2

3. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých
vyhotovenia a objednávatel' obdrží 4 vyhotovenia.

4. Táto zmluva nadobúda platnost' a úcinnost' dnom podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili na znak coho ju
podpisujú.

Bratislava

28 MÁJ 2010
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