uzatvorená

Zmluva ~ poskytnutí služieb pre projekt
Zelené laboratóriá a kancelárie"
"
podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník v znení

neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1.
Objednávateľ:

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

Sídlo:

Dúbravská cesta č. 9, 845 05 Bratislava

IČO:

50073869
2120169865

DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SIC:
V zastúpení:

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., riaditeľka
(dalej len „Objednávatel"' alebo „BMC SAV")
a

\

2.
Poskytovateľ:

Sídlo:
IČO:D
Registrácia:

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
Belinského 1055/3, 851 01 Bratislava-Petržalka

50192531
Občianske združenie

zapísané v registri mimovládnych
neziskových organizácií, reg. č.: WS/ 1-900/90-48227
2120498215, nie je platcom DPH

DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
V zastúpení:
Ing. Petra Csefalvayová, predsedníčka INCIEN
(ďalej len „Poskytovatel"' alebo „INCIEN" a spolu s Objednávateľom aj ako „Zmluvné

strany"}

uzatvárajú

na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Zelené laboratóriá a
kancelárie v BMC SAV" a úspešnej ponuky Poskytovateľa (dalej len „Cenová ponuka
Poskytovateľa") túto zmluvu o poskytnutí služieb pre projekt „Zelené laboratóriá a
kancelárie" (dalej len „Zmluva"). Cenová ponuka Poskytovateľa tvorí prílohu č . 1 tejto Zmluvy.

Článok 1.
Predmet a účel Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností oboch Zmluvných
strán v súvislosti s poskytnutím služieb pre projekt „Zelené laboratóriá a
kancelárie" (dalej len „Služby"), ktoré sú bližšie · špecifikované v Cenovej ponuke
Poskytovateľa. Súčasťou Služieb je taktiež dodanie Zmluvnými stranami dohodnutých
dát, konceptu a projektu Zeleného laboratória a kancelárií pre Biomedicínske centrum
SAV (dalej len „Koncept/Projekt"). Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy vzťahujúce sa na
Služby sa použije aj na Koncept/Projekt.
2. Účelom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi Služby a
záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté Služby odmenu podľa
podmienok uvedených v článku III. tejto Zmluvy.
Článok II.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje:

a) doručiť Poskytovateľovi všetky podklady potrebné na vykonanie Služieb
b) uhradiť Poskytovateľovi odmenu v zmysle článku III. tejto Zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť Objednávateľovi Služby na svoje náklady a nebezpečie, s
odbornou starostlivosťou a za využitia všetkých svojich odborných znalostí,
skúseností a zručností
b) riadiť sa pri poskytovaní Služieb pokynmi Objednávateľa
c) bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by
mohli negatívne vplývať na poskytovanie Služieb podľa Zmluvy
d) zdržať sa v súvislosti s plnením Služieb podľa tejto Zmluvy akéhokoľvek
porušenia práv tretích osôb alebo právnych predpisov
e) uschovať všetky materiály, produkty, doklady, dokumenty (najmä sprievodnú
dokumentáciu ku Konceptu/Projektu, objednávky, dodacie listy, faktúry) a
veci, ktoré nadobudol v súvislosti s poskytovaním Služieb a dodaním
Konceptu/Projektu. Poskytovateľ je povinný bezodkladne po požiadaní
predložiť a odovzdať Objednávateľovi každý doklad, ktorý nadobudol v
súvislosti so svojou činnosťou podľa Zmluvy.
3. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi Služby upravené touto Zmluvou
riadne a včas , za dohodnutých podmienok, v dohodnutých termínoch a v dohodnutom
rozsahu. Ak Poskytovateľ poskytne Služby v rozpore s touto Zmluvou alebo ak je
poskytnutá Služba inak vadná, je Objednávateľ oprávnený do 20 dní od jej poskytnutia
vzniesť námietky a Poskytovateľ je povinný bezodkladne vykonať riadnu nápravu.
4. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní Služieb Objednávateľovi dodržiavať časový
harmonogram uvedený v prílohe č . 2 tejto Zmluvy (ďalej len "Časový harmonogram").
Nedodržania Časového harmonogramu sa považuje za podstatné porušenie povinností
Poskytovateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje najneskôr do dňa 31. 01. 2022 odovzdať Objednávateľovi
v mieste sídla Objednávateľa dve písomné vyhotovenia riadne zhotoveného
Konceptu/Projektu v tlačenej podobe, spolu so všetkými sprievodnými dokumentami
a materiálmi. Poskytovateľ sa zaväzuje súbežne odovzdať Objednávateľovi aj písomné
vyhotovenie riadne zhotoveného Konceptu/Projektu, spolu so všetkými sprievodnými
dokumentami a materiálmi, v digitálnej podobe prostredníctvom elektronickej pošty
adresovanej na e mailovú adresu virusipa
.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom primeranú súčinnosť v rozsahu a
spôsobom potrebnom na riadne a včasné plnenie ich záväzkov podľa tejto Zmluvy.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne a bez zbytočného odkladu, oznámiť druhej
Zmluvnej strane všetky zmeny identifikačných údajov, uvedených v úvodnej časti tejto
Zmluvy, resp. akúkoľvek inú zmenu skutočností a právnych pomerov, ktoré by mohli mať
vplyv na práva alebo záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy.
8. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s plnením
tejto Zmluvy len v prípade porušenia povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy alebo
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Článok III.
Odmena Poskytovateľa a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková odmena Poskytovateľa za poskytnutie Služieb
v zmysle tejto Zmluvy bude 15 OOO EUR (slovom pätnásťtisíc eur) bez DPH (dalej len
„Odmena Poskytovateľa"). Výška Odmeny Poskytovateľa je konečná a v plnom rozsahu
zahŕňa všetky služby a činnosti, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a všetky výdaje a
náklady, ktoré Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním Služieb vzniknú či môžu
vzniknúť.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Odmenu Poskytovateľa v štyroch
samostatných splátkach, vždy na základe Poskytovateľom vystavenej faktúry, ktorá
bude splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Poskytovateľ je
oprávnený vystaviť:
a) faktúru vo výške 7 500 EUR (slovom sedemtisícpäťsto eur) bez DPH najskôr
v deň riadneho dokončenia prvej časti predmetu zákazky - Analýza
súčasného stavu
b) faktúru vo výške 3 OOO EUR (slovom tritisíc eur) bez DPH najskôr v deň
riadneho dokončenia druhej časti predmetu zákazky - Návrh konceptu
c) faktúru vo výške 3 OOO EUR (slovom tritisíc eur) bez DPH najskôr v deň
riadneho dokončenia tretej časti predmetu zákazky - Implementácia
navrhovaných riešení
d) faktúru vo výške 1 500 EUR (slovom jedentisícpäťsto eur) bez DPH najskôr
v deň riadneho dokončenia štvrtej časti predmetu zákazky - Kontinuálne
vzdelávanie zamestnancov BMC SAV.
3. Faktúra musí obsahovať údaje uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom znení, číslo tejto zmluvy a kópiu objednávky. Faktúra taktiež musí
spÍňať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a ostatných právnych

4.

5.

6.

7.

predpisov platných v Slovenskej republike. Prílohou faktúry bude aj odovzdávací
protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi v písomnej podobe na adresu sídla
Objednávateľa a aj v elektronickej podobe na e-mail: virukras@sa
, pričom za deň
doručenia sa považuje neskorší z predmetných spôsobov doručenia.
Úhrada Odmena Poskytovateľa bude vykonaná bezhotovostným bankovým prevodom
na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom podľa podmienok stanovených v tejto
Zmluve.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti, prílohy alebo nebude
zaslaná aj v elektronickej podobe, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru pred
uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia Poskytovateľovi na doplnenie alebo ho
vyzvať na zaslanie faktúry v elektronickej podobe. Objednávateľ musí uviesť dôvod
vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi ako rovnopis s označením
,,oprava" a doručením faktúry v elektronickej podobe.
Za deň splnenia peňažného záväzku sa pre účely tejto Zmluvy považuje deň odpísania
Odmeny Poskytovateľa z bankového účtu Objednávateľa v prospech bankového účtu
Poskytovateľa.

8. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry o viac ako 1O dní od dňa
splatnosti faktúry si môže Predávajúci účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z
fakturovanej čiastky za každý nasledujúci deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty v
zmysle tohto ustanovenia Zmluvy nezaniká právo na náhradu vzniknutej škody.
Článok IV.

Práva duševného vlastníctva

1. Poskytovateľovi berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky výstupy vzniknuté
v súvislosti s poskytovaním Služieb, vrátane Konceptu/Projektu, a všetky práva k nim,
najmä akékoľvek práva duševného vlastníctva a všetky práva k ich výkonu (ďalej len
„Práva duševného vlastníctva") sú v najširšom právne prípustnom rozsahu výhradným
vlastníctvom Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený používať všetky výstupy
ľubovoľne podľa svojho uváženia, na akýkoľvek účel, bez akýchkoľvek obmedzení
pokiaľ ide o územie, množstvo, čas či spôsob použitia, ľubovoľne s nimi nakladať,
poskytnúť ich tretím osobám, uverejniť ich a dalej ich akokoľvek upraviť, doplniť,
dokončiť alebo akokoľvek inak zmeniť alebo zahrnúť do iných celkov (vrátane ich
spojenia s (iným) autorským dielom alebo zaradenia do súborného autorského diela), a
to aj prostredníctvom tretej osoby. Poskytovateľ teda týmto postupuje na Objednávateľa
všetky Práva duševného vlastníctva a práva k ich výkonu v najširšom právne prípustnom
rozsahu, vrátane neobmedzeného oprávnenia ich postúpiť neobmedzenému počtu
tretích osôb a udeliť týmto tretím osobám oprávnenia ich dalej postúpiť dalším tretím
osobám.
2. V prípadoch, keď postúpenie ktoréhokoľvek Práva duševného vlastníctva alebo práva na
jeho výkon podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy nie je právne prípustné,
Poskytovateľ týmto poskytuje Objednávateľovi výhradnú licenciu na výkon takéhoto

3.

4.

5.
6.

Práva duševného vlastníctva - najmä na výkon práva používať akýkoľvek takýto výstup
majúci povahu autorského diela, a to v najširšom právne prípustnom rozsahu, okrem
iného, na akýkoľvek účel, bez akýchkoľvek obmedzení pokiaľ ide o územie, množstvo,
spôsob použitia alebo čas (s výnimkou obmedzení vyplývajúcich zo samotnej povahy
predmetného Práva duševného vlastníctva), vrátane neobmedzeného (i) oprávnenia
poskytnúť sublicenciu neobmedzenému počtu tretích osôb a udeliť im oprávnenie na
ďalšie poskytnutie sublicencií ďalším tretím osobám, (ii) oprávnenia túto výhradnú
licenciu postúpiť neobmedzenému počtu tretích osôb a udeliť im oprávnenie túto
výhradnú licenciu ďalej postúpiť dalším tretím osobám a (iii) oprávnenia tieto výstupy
upraviť, doplniť, dokončiť alebo akokoľvek inak zmeniť alebo ich zahrnúť do iných celkov
(vrátane ich spojenia s (iným) autorským dielom alebo zaradenia do súborného
autorského diela), a to aj prostredníctvom tretej osoby. Objednávateľ nie je povinný túto
výhradnú licenciu využiť.
V prípade, že pri poskytovaní Služieb bude potrebné použiť autorské dielo, databázu,
dáta či akékoľvek duševné vlastníctvo, na ktorého použitie nie je Poskytovateľ
oprávnený, zaväzuje sa Poskytovateľ získať príslušné oprávnenia od oprávnených tretích
osôb v rozsahu potrebnom na riadne poskytnutie Služieb a na poskytnutie oprávnení
Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.
Poskytovateľ vyhlasuje a zaručuje, že je oprávnený udeliť Objednávateľovi oprávnenie
podľa tohto článku Zmluvy bez toho, aby porušil práva tretích osôb. Odmena za
poskytnutie týchto oprávnení Objednávateľovi, a to aj jeho odmena za získanie
oprávnení od tretích osôb podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy, je už
zahrnutá v Odmena Poskytovateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri uverejňovaní výstupov a dokumentov vzniknutých
v súvislosti s poskytovaním Služieb uviesť Poskytovateľa ako zdroj.
V prípade ak Poskytovateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa tohto článku Zmluvy
a nepostúpi na Objednávateľa všetky Práva duševného vlastníctva alebo práva na jeho
výkon a/alebo neudelí Objednávateľovi výhradnú licenciu na výkon takéhoto Práva
duševného vlastníctva ani v lehote 1O dní odo dňa doručenia písomnej výzvy
Objednávateľa, aby tak Poskytovateľ učinil, zaväzuje sa Poskytovateľ zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu 500 EUR/deň, a to za každý aj začatý deň omeškania
so splnením tejto povinnosti.
Článok V.
Komunikácia

1.

Pokiaľ

nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti so
Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresy
uvedené v záhlaví Zmluvy alebo na iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné
strany navzájom písomne oznámia. V prípade nesúladu adresy uvedenej v záhlaví tejto
Zmluvy, resp. adresy oznámenej Zmluvnou stranou, s adresou uvedenou v aktuálnom
výpise z obchodného registra, resp. v inom zákonom určenom registri, budú písomnosti
účinne doručované spôsobom podľa tohto bodu Zmluvy aj v prípade, ak budú
doručované len na adresu sídla Zmluvnej strany vyplývajúcej z uvedeného zákonného
registra.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia
sa budú pre účely Zmluvy považovať za doručené aj keď:
a) adresát odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia prevzatia
zásielky,
b) poštová zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote,
a to dňom vrátenia odosielateľovi.
Článok Vl.

Dôverné informácie

1. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom
obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Zmluvné
strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich pracovníkov,
zástupcov, ako aj spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im tieto boli poskytnuté.
2. Za dôverné informácie sa považujú všetky také informácie, o ktorých to stanovujú platné
a účinné právne predpisy SR {najmä bankové tajomstvo, obchodné tajomstvo, daňové
tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti a iné), ako
aj informácie a údaje, ktoré sa Zmluvné strany dozvedeli v súvislosti s touto Zmluvou, a
jej plnením, najmä však všetky procesy, údaje, know-how, vylepšenia, vynálezy,
chemické alebo biologické materiály, techniky, stratégie alebo akékoľvek iné info~mácie,
ktoré Zmluvná strana vytvorila, objavila, získala alebo sa im inak stali známe, a to bez
ohľadu na skutočnosť, či tieto informácie alebo materiály boli Zmluvnou stranou
označené ako „dôverné".
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na prípady,
ak:
a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy,
b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dôvodu
ako z dôvodu porušenia povinnosti podľa tejto Zmluvy,
c) majú byť zverejnené na základe zákona, rozhodnutia súdu alebo iného
oprávneného orgánu verejnej moci.
4. Za porušenie tohto článku Zmluvy sa nepovažuje zverejnenie Zmluvy v Centrálnom
registri Zmlúv v súlade so zákonom č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.
Článok VII.
Platnosť a účinnosť Zmluvy
1.
2.

3.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dohodnutého termínu poskytnutia
Služieb a splnenia práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. V zmysle
ustanovenia§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluva zaniká:
a) riadnym poskytnutím Služieb a následným uhradením Odmeny Poskytovateľa
podľa ustanovení tejto Zmluvy alebo

b)
c)

na základe písomnej dohody Zmluvných strán alebo
písomným odstúpením ktorejkoľvek Zmluvnej strany od Zmluvy v prípade
podstatného porušenia Zmluvy; v odstúpení od Zmluvy musí byť uvedený
dôvod, pre ktorý Zmluvná strana od Zmluvy odstupuje.
4. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak
je na druhú Zmluvnú stranu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo návrh na
reštrukturalizáciu, alebo ak je zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku, alebo pokiaľ sa stane zrejmým, že druhá Zmluvná strana nie je ďalej schopná
plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy.
5. Skončenie a/alebo zánik tejto Zmluvy akýmkoľvek spôsobom sa nedotýka povinností a
záväzkov Zmluvných strán, ktoré majú trvať aj po skončení tejto Zmluvy podľa zákona
alebo -tejto Zmluvy, najmä povinnosti riadne splniť záväzky, ktoré vznikli za trvania
Zmluvy, povinnosti mlčanlivosti a nárokov na náhradu škody podľa tejto Zmluvy. V
prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou nie je Objednávateľ
povinný
vrátiť
Koncept/Projekt
Poskytovateľovi.
V
prípade
akéhokoľvek
skončenia/zániku Zmluvy Objednávateľ zostáva výlučným majiteľom výsledkov
Konceptu/Projektu, vrátane všetkých prevedených práv a udelených licencií podľa tejto
Zmluvy.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1.

Vzťahy

neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.

V prípade, že niektoré ustanovenie zmluvy sa stane neplatným a/alebo neúčinným, táto
neplatnosť alebo/a neúčinnosť ustanovenia nespôsobuje neplatnosť a/alebo neúčinnosť
celej Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade podľa prvej vety sa bude takéto
neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie interpretovať v súlade so zmyslom a účelom
Zmluvy a Zmluvné strany sa dohodnú na vhodnom nahradení takéhoto ustanovenia.
3. Zmluvu je možné meniť a dopÍňať len očíslovanými písomnými dodatkami, podpísanými
štatutárnymi orgánmi oboch Zmluvných strán.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto Zmluvy a jej
dodatkov o povinne zverejňovanú zmluvu. Zmluvné strany berú na vedomie, že
zverejnenie tejto Zmluvy a všetkých jej prípadných dodatkov v súlade a v rozsahu podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Zmluvy alebo v
súvislosti so Zmluvou, vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Zmluvy bude
rozhodnutý príslušným súdom v Slovenskej republike.

2.

6.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane
dva rovnopisy.

7.

8.

Neoddeliteľnou súčasťou

tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka Poskytovateľa
Príloha č. 2 - Časový harmonogram.
Zmluvné strany vyhlasujú, žeJmluva bola uzavretá slobodne, vážne a nebola uzavretá v
tiesni ani za nápadne ~tfodných podmienok.

V Bratislave

dňa/rf.. &, 2021

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
riaditeľka

V Bratislave dňa~. QJ. 2021

BMC SAV

Ing. Petra

efalvayQvá

predsedníčka ľNCIEN

Pr,1oha

č.

1 k zmluve o poskytnutí služieb pre projekt „Zelené laboratóriá a kancelárie"

Cenová ponuka Poskytovateľa
Predpokladaný

Rámcový opis predmetu zákazky (plnenia)

počet

osobohodín

Cena v
EUR
bez DPH

1. Analýza súčasného stavu
Zameranie na zmapovanie situácie v rámci odpadového
hospodárstva na úrovni fungovania kancelárskych a
laboratórnych priestorov.
Analýzu je potrebné rozdelif do 2 kategórií:

•
•

Analýza zmesového komunálneho odpadu a
triedeného odpadu na pracovisku, v rámci
administratívnych priestorov,
Analýza odpadov vniknutých v laboratóriu
s rozdelením na odpad nie nebezpečný a odpad
nebezpečný.

Výstupom analýzy by malo byt' vyhodnotenie situácie
a návrhy na zavedenie zmien.
SPOLU za 1. časť
2. Návrh konceptu
Návrh samotného konceptu by mal vyplývaf
z predchádzajúcej analýzy. Súčasfou návrhu konceptu
budú konzultácie so zamestnancami zodpovednými za
prevádzku, komunikáciu s dodávateľmi a zamestnancami,
aby sa procesy v rámci konceptu správne nastavili a aby
počas prevádzky fungovali. Výstupom by mala byt' správa,
ktorá bude obsahovať návrh konkrétnych riešení
a harmonogram ich implementácie riešení pre rôzne
úrovne udržateľnosti.
SPOLU za 2.

časť

250

7500

100

3000

100

3000

3 . Implementácia navrhovaných riešení
(Implementácia riešení bude dohodnutá po uzavretí konceptu
a schválení presného harmonogramu)

SPOLU za 3. časf
4. Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov BMC SAV
v témach
1. Triedenie odpadu a recyklácia
2. Triedenie odpadu v podmienkach BMC.
3. Zero Waste koncept

SPOLU za 4. časť
50
SPOLU za všetky časti (za celý predmet zákazky) - cena v EUR 1 500
DPH

1500

1500
15000

SPOLU za všetky časti (za celý predmet zákazky) - cena v EUR i
DPH

-

Príloha

č.

2 k zmluve o poskytnutí služieb pre projekt „Zelené laboratóriá a kancelárie"

Časový harmonogram

1. Spracovanie analýz a konceptu návrhov riešení (október 2021 - január 2022)
2. Verejná prezentácia návrhu konceptu objednávateľovi a následne pripomienkovanie,
schválenie navrhovaných postupov pre implementáciu projektu Oanuár 2022)
3. Spracovanie výstupnej správy a implementácia projektu do prostredia BMC SAV
(február 2022 - apríl 2022)
4. Vzdelávacie aktivity zamestnancov BMC SAV (február 2022 - október 2022)

