
Zmluva o poskytnutí služieb 
„Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie" 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník") 

I. Zmluvné strany 
Odberateľ : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ( T n U A D ) 

Študentská 2 
911 50 Trenčín 
štatutárny zástupca : doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor T n U A D 
IČO : 31118259 
DIČ:2021376368 
bankové spojenie : štátna pokladnica 
IBAN.: SK58 8180 0000 0070 0024 0911TnUAD 

zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z. z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení zákona NR SR č. 
209/2002 Z. z. z 5. apríla 2002. 
(ďalej len „Odberateľ") 

a 
Dodávateľ: S T A - K O N , s.r.o. 

Rozvadze 549, 
913 11 Trenčianske Stankovce 
Štatutárny zástupca: Bc. Juraj Letko - konateľ 
IČO: 46864784 
IČ DPH: SK2023622271 
IBAN: SK56 1100 0000 0029 2188 3839 

zapísaný v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, Vložia číslo: 27113/R 
(ďalej len „Dodávateľ") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy o poskytnutí služieb je vypracovanie a dodanie projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie v stupni projektovej dokumentácie bezbariérových 
úprav pre prostredie TnUAD a plánu pre projekt „Otvorené vzdelávanie na 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne", identifikátor: 
2013091911886210. 
Predmet zmluvy sa týka: 
a) Budova A Študentská 2, 911 50 Trenčín, 
b) Budova B Študentská 1,911 50 Trenčín, 
c) Budova FSEV Študentská 3, 911 50 Trenčín, 
d) Budova FŠT Pri parku 19, 911 06 Trenčín, 
e) Budova FPT I. Krásku 491/30, 020 00 Puchov, 

2. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodať Objednávateľovi predmet Zmluvy 
a Objednávateľ sa zaväzuje za dodané služby zaplatiť dohodnutú cenu podľa ďalej 
uvedených podmienok. 



v 

1. Cena za predmet zmluvy je určená dohodou zmluvných strán: 
• 14.160,- € s DPH (slovom štrnásťtisíc stošesťdesiat EUR) 

2. Cena za predmet zmluvy je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s plnením predmetu 
zmluvy. 

Článok III. 
Platobné podmienky 

1. Účastníci sa dohodli na spôsobe úhrady ceny podľa čl. II, ods. 1, tejto Zmluvy na základe 
faktúry Dodávateľa po dodaní predmetu zmluvy. Faktúra bude splatná do 30 dní od 
doručenia Odberateľovi. Súčasťou faktúry bude preberací protokol podpísaný oboma 
zmluvnými stranami. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania dlžnej čiastky na 
účet dodávateľa. 

2. Faktúra musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. 
3. V prípade, ak faktúra nebude vystavená podľa tejto zmluvy, má Odberateľ právo vrátiť ju 

Dodávateľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry 
začne plynúť dnom jej doručenia Odberateľovi podľa ods. 1 tohto článku zmluvy. 

4. Dodávateľ má právo v prípade omeškania platby Odberateľa s úhradou podľa čl. III., ods. 
1 tejto Zmluvy na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

5. V prípade, ak Dodávateľ j e v omeškaní s dodávkou predmetu tejto Zmluvy, Odberateľ je 
oprávnený fakturovat' Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dodávky 
za každý deň omeškania. 

Článok IV. 
Termín, miesto a spôsob plnenia 

1. Dodávateľ dodá predmet zmluvy do 15. 08. 2014. 
2. Splnením záväzku Predávajúceho sa rozumie odovzdanie predmetu Zmluvy 

v dohodnutom čase v mieste sídla Objednávateľa. 
3. Zhotovitel' odovzdá projektovú dokumentáciu v šiestich vyhotoveniach v papierovej 

podobe z čoho dve budú obsahovať rozpočet, a dvoch vyhotoveniach v elektronickej 
podobe na CD/DVD nosiči. Obsah projektovej dokumentácie: 

A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
C. Situácia stavby 
D. Dokumentácia stavebných objektov 
F. Projekt organizácie výstavby 
G. Odhad nákladov 
H. Doklady - kópie autorizačných osvedčení 
I. Harmonogram prác 

Článok II. 
Cena za predmet zmluvy 



Článok V. 
Odstúpenie od zmluvy a jej zánik 

1. Každá zmluvná strana môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak druhá zmluvná strana, 
napriek p ísomnému upozorneniu, poruší ustanovenie tejto Zmluvy závažným spôsobom. 
Za závažné porušenie tejto Zmluvy sa považuje najmä zmena dohodnutej ceny v zmysle 
článku II, ods. 1., nedodržanie dohodnutého termínu dodania o viac ako 10 dní. 

2. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej 
strane. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie 
MSVVaS SR k príslušnému projektu, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä 
poskytovatel' dotácie a n ím poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa 
finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho 
spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej 
Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako 
oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť 

2. Zmluvu možno doplniť, alebo meniť len formou písomných dodatkov k Zmluve, 
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa 
prednostne riadia príslušnými ustanoveniami zo zadávacej dokumentácie zákazky, 
následne Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Uzatvorený dodatok musí byť v súlade s § 9, ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom Odberateľ obdrží dva rovnopisy 
a Dodávateľ jeden rovnopis. 

4. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 15. 08. 2014 a nadobúda platnosť dňom jej 
podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 546/2010. 

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že 
Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že prejavy 
ich vôle sú vážne, slobodné a zrozumiteľné. 

Trenčín Hňa /Z6'6>Z0/& 

iiac. Juraj LtíiKU 

^ konateľ 
za dodávateľa 

9 

doc. Ing. JožefHábánik , PhD. 
rektor T n U A D 
za odberateľa 


