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Ev. c. objednávatel'a: 186/510/2010
Ev. C.zhotovitel'a: P-I05-0017/10

Zmluva Odielo
uzatvorená podl'a ustanovení § 536 - 565 zákona c. 513/1991Zb.

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

CI. I.
Zmluvné strany

1. Objednávatel': Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26

Zastúpený: Mgr. Peter Brázda
vedúci služobnéhoÚfadu
Tel.: 02/58 317 277
ICO: 31751067
DIC: 2020841097
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
Výdavkový úcet císlo: 7000063409/8180

SplnomQcnencipre y,ecnéa obchodné rokovania:
Ing. Alena Ohradzanská
riaditel'ka odboru stavebníctva
Tel.: 02/59 364258, Fax: 02/59 364 408
Ing. lán Cemák, CSc. vedúci odd. stavebníctva
hlavný štátny radca
Tel.: 02/59 364298

a

2. Zhotovitel': Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Vysokoškolská 4,04200 Košice

Právna forma:
Bankové spojenie:
ICO:
DIC:

Verejná vysoká škola
7000083442/8180
00397610
SK2020486710

Štatutárny zástupca: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Cižmár, CSc.
rektor

Splnomocnený zástupca: doc. Ing. Vincent Kvocák, PhD.
poverený výkonom funkcie dekana

doc. Ing. Vincent Kvocák, PhD.
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CI. II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zavazuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpecí pre
objednávatel'a vypracovanie Rozborovej štúdie na vypracovanie NA k EN 1993-6
Eurokód 3: Konštrukcie podopierajúce žeriavy. Dokumentácia realizacného výstupu
bude vypracovaná podl'a špecifikácie riešenia, ktorá je uvedená v prílohe c.2.

2. Objednávatel' sa zavazuje riadne a vcas vytvorené dielo prevziat' a zaplatit' zan cenu
stanovenú v CI. IV. v termíne podl'a CI. V. tejto zmluvy.

CI. III.
Termín splnenia

Q Termín splnenia predmetu zmluvy je: 30.11. 2010.

CI. IV.

Cena za predmet zmluvy

Zm1uvná cena sa stanovuje v súlade so zákonom NR SR c. 18/1996Z. z. o cenách ako
maximálna, vo výške

1596,64 eur (cena bez DPH)

Slovom:jedentisícpat'stodevat'desiatšest' eur a šest'desiatštyri centov

Sadzba DPH je 19 %, výška DPH: 303,36 eur

1900,- eur (cena vrátane DPH)
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Slovom:jedentisícdevat'sto eur

Cena bola dohodnutá s ohl'adom na ceny, ktoré sa obvykle platia v case uzatvorenia zmluvy
za porovnatel'né die10.

Špecifikácia cenyje uvedená v prílohe c. 1k tejto zmluve.

CI. V.
Sposob platenia

Cenu za predmet zmluvy zhotovitel'ovi uhradí objednávatel'na základe faktúry vystavenej
zhotovitel'om do 25 pracovných dní odo dna dorucenia faktúry a odovzdávacieho
a preberacieho protokolu podpísaného zástupcom objednávatel'a a zhotovitel'a.

CI. VI.

Miesto plnenia
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Miestom odovzdania predmetu zmluvy je sídlo objednávatel'a.
CI.VII.

Závazkyzmluvnýchstrán

1. Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat predmet zmluvy v tlacenej forme v 3 vyhotoveniach
a na CD pre osobný pocítac.

2. Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat a odsúhlasit predmet zmluvy s objednávatel'om
do termínu splnenia podl'a cI. III. tejto zmluvy.

3. Predmet zmluvy bude odovzdaný a prevzatý formou odovzdávacieho a preberacieho
protokolu podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

4. Prevzatím predmetu zmluvy a podpísaním protokolu podl'a cI. VII bod 3 tejto zmluvy
objednávatel' potvrdzuje, že predmet zmluvy zodpovedá požiadavkám objednávatel'a.

5. Objednávatel' sa zavazuje poskytnút zhotovitel'ovi všetky objednávatel'ovi dostupné
informácie, podklady, údaje o veci, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie predmetu
zmluvy (a to najma: rozbory, analýzy z koncepcných materiálov MVRR SR a pod.).

6. Objednávatel' oznací, ktoré poskytnuté údaje sú duvemé.

7. Objednávatel' má právo skontrolovat predmet zmluvy v case, ktorý zhotovitel'ovi vopred
oznámi.

8. Ak zhotovitel' neodovzdá predmet zmluvy ani v primeranej dodatocne poskytnutej lehote,
muže objednávatel' od zmluvy odstúpit.
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CI. VIII.
Sankcie

1. V prípade, že zhotovitel' nevykoná predmet zmluvy v dohodnutom termíne, má
objednávatel' právo znížit cenu za predmet zmluvy stanovenú v clánku IV. o 1 %
za každý aj zacatý den omeškania dohodnutého termínu splnenia alebo primerane
k nesplneniu predmetu zmluvy, najviac však do výšky 50 % z ceny za predmet zmluvy
uvedenej v cI. IV.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia alebo zrušenia zmluvy zo strany
objednávatel'a, objednávatel' uhradí náklady vzniknuté zhotovitel'ovi v súvislosti
s predmetom zmluvy do dna dorucenia oznámenia o odstúpení alebo zrušení zmluvy
zo strany objednávatel'a. Zhotovitel' preukáže tieto náklady osobitnou kalkuláciou, ktorá
bude potvrdená obidvomi zmluvnými stranami.

3. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry, objednávatel' zaplatí úroky
z omeškania vo výške 0,03 % za každý den omeškania z ceny stanovenej v clánku IV.
zmluvy.
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CI.IX.
Vlastníckepráva

1. Objednávatel a zhotovitel sa dohodli, že predmet zmluvy vypracovaný v rozsahu
stanovenom v tejto zmluve, sa dnom podpísania odovzdávacieho a preberacieho
protokolu stáva vlastníctvom objednávatela. Ustanovenia zákona c. 618/2003 Z. z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (d'alej len "Autorský
zákon") týmto ostávajú nedotknuté.

2. Zhotovitel na základe tejto zmluvy okrem prevodu vlastníckeho práva k veci, na ktorej je
dielo vyjadrené, prevádza na objednávatela právo na použitie diela a za týmto úcelom
udeluje objednávatelovi na každé dosial známe použitie diela podla ustanovenia § 18
ods. 2 Autorského zákona licenciu bez územného alebo vecného obmedzenia.

3. Udelená licencia má povahu výhradnej licencie.

CI. X.
Záverecné ustanovenia

1. Právne vzt'ahy a podmienky touto zmluvou vyslovene neupravené, prípadne spory, ktoré
by vznikli z neplnenia tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými všeobecne závaznými právnymi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa mažu robit' len formou písomných dodatkov
k zmluve, na ktorých sa dohodnú zmluvné strany.

3. Táto zmluvaje vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 3.

4. Táto zmluva nadobúda platnost' a úcinnost' dnom podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

~

5. Neoddelitelnou súcast'ou tejto zmluvy je špecifIkácia ceny podla cI. IV. zmluvy uvedená
v prílohe c. 1 a špecifIkácia riešenia podla cI. II zmluvy uvedená v prílohe c. 2.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, na znak coho ju
podpisujú.

Prílohy: c. 1 ŠpecifIkácia ceny
c.2 ŠpecifIkácia riešenia bližšie urcujúca predmet zmluvy.

,'-"-'-_"",_-~,,_----
'TECHMCK~ UNiVr.:!~~TAv KOSICIACH

Za)f>jednávatela:
.gr. Peter Brázda

edúci služobného úradu
J

MINISTERSTVOVÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHOROZVOJASR

~ievozská 2/8
825 25 Bratislava 26
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Za zhotovitela:
doc. Ing. Vincent Kvocák, PhD.
poverený výkonom funkcie dekana
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Príloha c. 1

Špecifikácia ceny

KALKULÁCIA CENY
podl'a Zákona o cenách c. 18/1996Z. z. k ZoD c. P-I05-0017/10

Cenová kalkulácia: /Rok 2010/ ZoD vypracovanie Rozborovej štúdie na vypracovanie
NAk EN 1993-6 Eurokód 3: Konštrukcie podopierajúce žeriavy

POLOŽKA eur

,(

Náklady obstarania celkom
v Jom: -priamy materiál

-služby - poddodávky
Náklady spracovania
v tom: -priame mzdy

-ostatné priame náklady
-režijné náklady

Celkové náklady bez DPH
Zisk 3 %
Cena riešenia bez DPH
DPH 19%

65,96

65,96
1 482,78

963,26

519,52
1548,74

47,90
1 596,64

303,36

Cena riešenia vrátane DPH 1 900,-

Zodpovedný riešitef: doc. Ing. Vincent Kvocák, PhD.
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TECHNICKA UNí\!f::P2iiA V i(QŠiCIACH

02/ STAVEBNÁ FAKULTA
Dekanát

Podpis a peciatka
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Príloha C.2

Špecifikácia riešenia

VECNÁA OBSAHOV Á ŠPECIFlKÁCIA ROZBOROVEJ ŠTÚDIE

1.Názov rozborovej štúdie:

Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-6 Eurokód 3: Konštrukcie
podopierajúce žeriavy

2. Ciel' riešenia

Pripravit podklady k vypracovaniu Národnej prílohy k EN 1993-6 Eurokód 3:
Konštrukcie podopierajúce žeriavy

3. Zdovodnenie rozborovej štúdie
Rozborová štúdia vytvorí platformu pre rozhodovanie pri preberaní ustanovení EN,

ktoréje možné v národnej prílohe modifikovat.

4. Harmonogram postupu riešenia

Spracovanie rozborovej štúdie, porovnávajúce analýzy domácich, európskych a svetových
údajov a prístupov. Vypracovanie návrhu slovenskej národnej prílohy k EN...

Termín spracovania: 30.11.2010

Riešitelia: Ing. Pavol Beke, Ing. Nataša Hocová,
Zodpovedný a Wavnýriešitel': doc. Ing. Vincent Kvocák, PhD.
Spolupráca:-

~
Spolupráca so SÚTN: Technická komisia: TK 4 Kovové, spriahnuté ocel'obetónové a drevené
konštrukcie.

5. Forma a sposob odovzdania výsledkov rozborovej štúdie

Záverecná správa v 3 vyhotoveniach a na médiu pre PC.

Vypracoval:doc.Ing.VincentKvocák,PhD.~


