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Ev. C. objednávatel'a: 99/510/2010
Ev. C. zhotovitel'a: 03/TU/2010

Zmluva O dielo
uzatvorená podl'a ustanovení § 536 - 565 zákona C. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník
v znení neskorších predpisov

Clánok I.
Zmluvné strany
Objednávatel':
Zastúpený:

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

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:
(d'alej len "objednávatel"')

Štátna pokladnica
7000063409/8180
317 51 O67
202 0841097

Zhotovitel':

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:
Ing. Rudolf Kyška, CSc., technický námestník
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"')
CI. II.
Predmet zmluvy
1. Zhotovitel' sa zavazuje za podmienok uvedených v tejto zmluve zabezpecit' "Doplnenie
návrh ov Opatrení MVRR SR k harmonizovaným technickým špecifikáciám
stavebných výrobkov o požiadavky na obsah nebezpecných látok". Objednávatel' sa
zavazuje za podmienok stanovených touto zmluvou riadne a vcas zaplatit' zhotovitel'ovi
odmenu podl'a cI. IV. zmluvy.
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2. Špecifikácia predmetu zmluvy je v prílohe c. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddelitel'nou
súcast'ou.
3. Zhotovitel' odovzdá objednávatel'ovi predmet plnenia zmluvy v jednom výtlacku a na
elektronickom médiu - CD ROM.
Clánok III.
Lehota splnenia
Lehota splnenia predmetu zmluvy podl'a CI. 11.,je do
30.11.2010.
Clánok IV.
Cena za predmet zmluvy
Cena za predmet zmluvy sa stanovuje v súlade so zákonom c. 18/1996 Z. z. o cenách
dohodou na základe špecifikácie prác a ceny uvedenej v Prílohe c. 1 k zmluve ako
maximálna, vo výške
11 900,00 € vrátane DPH
slovom: jedenást'tisíc devat'sto EUR
z toho cena bez DPH
10 000,00 €
19 % DPH
1 900,00 €
a bola dohodnutá s ohl'adom na ceny, ktoré sa obvykle platia v case uzavretia zmluvy za
porovnatel'né dielo.
Clánok V.
Sposob platenia
1. Objednávatel' uhradí cenu za predmet zmluvy uvedenú v CI. IV. tejto zmluvy
zhotovitel'ovi formou bezhotovostných úhrad faktúr na bankový úcet zhotovitel'a uvedený
v CI. I. zmluvy, po protokolárnom odovzdaní a prevzatí vykonaných prác v dvoch etapách
podl'a špecifikácie prác v prílohe c. 1 zmluvy, do 15 pracovných dní oda dna dorucenia
faktúry.
2. Prvá etapa zahfna práce pod bodom 1 špecifikácie prác v prílohe c. 1. Zhotovitel' odošle
v dohodnutej forme správu za príslušné obdobie, preberací protokol a faktúru na
5.600,00 € vrátane DPH v lehote do 31. 8.2010.
3. Druhá etapa zahfna práce pod bodom 2 špecifikácie prác v prílohe c. 1. Zhotovitel'
odošle v dohodnutej forme predmet plnenia zmluvy, preberací protokol a faktúru na
6.300,00 € vrátane DPH do 30.11.2010.
Clánok VI.
Miesto plnenia
Miestom odovzdania predmetu zmluvy je sídlo objednávatel'a.
Clánok VII.
Závazky zmluvných strán
1. Zhotovitel' sa zavazuje plnit' predmet zmluvy podl'a CI. II. ods. 2. a odovzdat' predmet
zmluvy podfa clánku II. ods. 3. v písomnej forme v 1 vyhotovení a jedenkrát na
elektronickom médiu - CD ROM v termíne podl'a clánku III.
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2. Zhotovitel' sa zavazuje odsúhlasit predmet zmluvy s objednávatel'om pred jeho
odovzdaním.
3. Predmet zmluvy bude odovzdaný a prevzatý formou odovzdávacieho a preberacieho
protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
4. Prevzatím predmetu zmluvy a podpísaním protokolu podl'a CI. VII. ods. 3. tejto zmluvy
objednávatel' potvrdí, že predmet zmluvy zodpovedá požiadavkám objednávatel'a.
5. Ak zhotovitel' 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
o_dstúpeníod zmluvy zo strany objednávatel'a. Zhotovitel' preukáže tieto náklady osobitnou
kalkuláciou, ktorá bude potvrdená obidvoma zmluvnými stranami.
3. V prípade, že zhotovitel' nevykoná predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a termíne
splnenia, má objednávatel' právo znížit cenu za predmet zmluvy stanovenú
v clánku IV. 00,05 % za každý den omeškania dohodnutého termínu splnenia, alebo
primerane k nesplneniu predmetu zmluvy, najviac však do výšky 50 % z ceny za predmet
zmluvy.

Clánok IX.
Vlastnícke práva
1. Zhotoviter a objednávater sa dohodli, že výsledky predmetu zmluvy, podl'a clánku II.
tejto zmluvy sa dnom podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu stávajú
vlastníctvom objednávatera. Ustanovenia zákona c. 618/2003 Z. z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom ostávajú nedotknuté.
2. Zhotovitel' maže poskytnút predmet zmluvy fyzickým osobám a právnickým osobám len
na základe písomného súhlasu objednávatel'a a za odplatu v prospech objednávatel'a.
Zhotovitel' je oprávnený po dohode s objednávatel'om využívat výsledky predmetu zmluvy
pre jeho dalšiu výskumno-vývojovú cinnost a pre nekomercnú publikacnú, propagacnú
a vzdelávaciu cinnost.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je súcasne aj licencnou zmluvou,
ktorou udel'uje zhotovitel' objednávatel'ovi súhlas na akékorvek doposial' známe použitie
diela vymedzenév § 18 zákonac. 618/2003Z. z. o autorskomprávea právachsúvisiacich
s autorským právom a za tým úcelom mu poskytuje výhradnú licenciu na použitie diela bez
vecného a územného obmedzenia. Cena za poskytnutie tejto výhradnej licencie je
zahrnutá v cene za predmet zmluvy podl'a CI. IV tejto zmluvy.

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 vztahy a podmienky výslovne neupravené touto zmluvou, prípadne spory, ktoré
by vznikli z neplnenia tejto zmluvy sa budú riešit podra 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.
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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

1 8 MÁJ 1010
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Príloha C. 1
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k zmluve
Evidencné c. objednávatel'a: 99/510/2010
Evidencné C.zhotovitel'a:03/TU/2010

Špecifikácia prác a ceny
1. Zostavenie prioritného zoznamu skupín stavebných výrobkov z prílohy C. 1 vyhlášky
MVRR SR C. 558/2009 Z. z. s ohfadom na mieru rizík spojených s obsahom
nebezpecných látok a ich uvofnovaním do pody, povrchových vod, podzemných vod
a do interiéru stavieb.
Termín: do 31.8.2010
Cena: 28,00 €/hod. x 200 hod. = 5 600,00 €
2. Doplnenie návrhov Opatrení MVRR SR k harmonizovaným technickým špecifikáciám
- skupín stavebných výrobkov podfa zoznamu z bodu 1 o požiadavky na deklarovanie
obsahu nebezpecných látok.
Termín: do 30.11.2010
Cena: 28,00 €/hod. x 225 hod. = 6 300,00 €

Bratislava
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