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Ev. C. objednávatel'a: 96/510/2010
Ev. C.zhotovitel'a: VÚD C. 381/2010

Zmluva O dielo

uzatvorenápodl'austanovení§ 536- 565zákonaC.513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov

Clánok I.
Zmluvné strany

Obiednávatel': Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prievozská 2/B, 82525 Bratislava 26
Mgr. Peter Brázda, vedúci služobného úraduZastúpený:

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:
OIC:
(d'alej len "objednávatel' ")

Štátna pokladnica
7000063409/8180
31751067
202 0841097

Zastúpený:

Výskumný ústav dopravný, a.s.
Vel'ký Oiel 3323, 010 08 Žilina, SR
Ing. Lubomír Palcák, clen predstavenstva
Ing. Jaroslava Mlichová, clen predstavenstva

Zhotovitel':

Splnomocnenec pre vecné
a obchodné rokovanie: Ing. Luboslav Žilincík, vedúci AO SK05, NO 1358

Ing. Mária Húsková, zástupkyna vedúceho AO SK05,
NO 1358

Bankové spojenie: VÚB Žilina
císlo úctu: 63631432/0200
ICO: 36 402 672
IC OPH: SK2020099785
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa,
Vložka c.:0321/L
(d'alej len "zhotovitel' ")
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CI. II.

Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zavazuje, pre objednávatel'a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve, zabezpecit' spoluprácu s pracovnými skupinami WG2 a WG3, ktoré
pracujú v rámci sektorovej skupiny SG04 - v posobnosti Smernice Rady
89/106/EHS o stavebných výrobkoch a zabezpecit' sprístupnenie
dokumentov pracovných skupín WG2 a WG3. Objednávatel' sa zavazuje za
podmienok stanovených touto zmluvou riadne a vcas zaplatit' zhotovitel'ovi
odmenu podl'a cI. IV.zmluvy.

2. Zhotovitel' odovzdá objednávatel'ovi podrobné správy zo zasadnutí pracovných
skupín WG2 a WG3 s priloženými prerokovanýmidokumentmi v roku 2010,
v jednomvýtlackua naelektronickommédiu- CD ROM.

Clánok III.
Termín splnenia

Termín splnenia predmetu zmluvypodl'a clánku IIods. 2, je do 30. 11.2010.

Clánok IV.
Cena za predmet zmluvy

Zmluvná cena sa stanovuje v súlade so zákonom C. 18/1996 Z. z. o cenách ako
maximálna vo výške

2.660,00 C vrátane DPH
slovom: dvetisícšest'stošest'desiatEUR
z toho cena bez DPH 2.235,29 €
19 % DPH 424,71 €

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

Clánok V.
Sposob platenia

1. Objednávatel' uhradí cenu za predmet zmluvy uvedenú v cI. IV. tejto zmluvy
zhotovitel'ovi formou bezhotovostnej úhrady faktúry na bankový úcet zhotovitel'a
uvedený v cI. I. zmluvy, po protokolárnom odovzdaní a prevzatí vykonaných prác,
do 15 pracovných dní oda dna dorucenia faktúry.

Clánok VI.
Miesto plnenia

Miestom odovzdania predmetu zmluvy je sídlo objednávatel'a.
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Clánok VII.
Závazky zmluvných strán

1. Zhotovitel' sa zavazuje plnit' predmet zmluvy podl'a clánku II. ods. 1 a 2 a
odovzdat' predmet zmluvy podl'a clánku II. ods. 2 v písomnej forme v jednom
vyhotovení a jedenkrát na elektronickom médiu - CD ROM v termíne podl'a clánku
III.
2. Zhotovitel' sa zavazuje odsúhlasit' predmet zmluvy s objednávatel'om pred jeho
odovzdaním.
3. Predmet zmluvy bude odovzdaný a prevzatý formou odovzdávacíeho a
preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
4. Prevzatím predmetu zmluvy a podpísaním protokolu podl'a cI. VII. bod 3. tejto
zmluvy objednávatel' potvrdí, že predmet zmluvy zodpovedá požíadavkám
objednávatel'a.
5. Ak zhotovítel' neodovzdá predmet zmluvy ani v primeranej dodatocne poskytnutej
lehote, maže objednávatel'od zmluvy odstúpit'.

Clánok VIII.
Porušenie zmluvných povinností

1. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry, zaplatí objednávatel'
úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý aj zacatý den omeškania z ceny
stanovenej v cI. IV. zmluvy.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávatel'a, objednávatel' uhradí
náklady vzniknuté zhotovitel'ovi v súvislosti s predmetom zmluvy do dna dorucenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany objednávatel'a. Zhotovitel' preukáže
tieto náklady osobitnou kalkuláciou, ktorá bude potvrdená obidvoma zmluvnými
stranami.

Clánok IX.
Vlastnícke práva

Zhotovitel' a objednávatel' sa dohodli, že výsledky predmetu zmluvy, podl'a clánku
II. tejto zmluvy sa dnom podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu
stávajú výhradným vlastníctvom objednávatel'a.

Clánok X.
Záverecné ustanovenia

1. Akékol'vek zmeny alebo 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
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne závazných právnych predpisov.
3. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých zhotovitel' obdrží 2
vyhotovenia a objednávatel'obdrží 4 vyhotovenia.

4. Táto zmluva nadobúda platnost' a úcinnost' dnom podpísania obidvoma
zmluvnými stranami.
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5. Zmluvnéstranyprehlasujú,že sa s obsahomzmluvyoboznámilina znak cohoju
podpisujú.

Bratislava
1 8 MÁJ2D1O

21
Výskumný ústav dopravný, a.s.

Vel'ký Dlel 3323, 01008 Žilína
JCO: 36402672

JL1 /JJtiZt:~
za zhotovitefa
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