
mluvv: 2<r/?e>/? v: 11/01Číslo z

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov

OBJEDNÁVATEĽ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
Právna forma:

(ďalej len „objednávateľ")

Zmluvné strany

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
JUDr. Ing. Michal Bartók, generálny riaditeľ
00164615
2020829888

štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na 
základe nového znenia zriaďovacej listiny, vydaného Ministerstvom 
kultúry SR MK-2472/2016-Dipll0/8080

a

POSKYTOVATEĽ:
Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie:

ATRIOS Projektmanagement s. r. o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava -  mestská časť Nové Mesto
46 429 824
2023376201
SK2023376201
Dipl. Ing. Vladimír Jakša, konateľ

Číslo účtu:

(ďalej len „poskytovateľ")

(spoločne ďalej len „zmluvné strany")

uzatvárajú Zmluvu o poskytnutí služby (ďalej len „zmluva") s nasledovným obsahom:

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní") na predmet zákazky štúdia „Kreatívne centrum Bratislava" realizovanej objednávateľom. 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Objednávateľ uzatvára zmluvu s poskytovateľom ako s úspešným uchádzačom 
vo verejnom obstarávaní.

Článok 1 
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri vypracovaní a dodaní 
štúdie „Kreatívne centrum Bratislava" (ďalej ako „štúdia"), bližšie špecifikovanej v čl.2 zmluvy.



Článok 2
Rozsah a náležitosti štúdie

2.1 Poskytovateľ v rámci štúdie vykoná adaptáciu existujúceho priestoru budovy Národného 
osvetového centra, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava, v rozsahu 1. až 5. NP, prípadne -1. PP.

2.2 Priestor budovy Národného osvetového centra, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava 
poskytovateľ logicky a účelne rozdelí podľa požadovaných budúcich aktivít a účelu využitia 
nasledovne:
2.2.1 vstup do priestorov, prvý kontakt, usmernenie informácie, prípadne rozdelenie osôb, 

kontrola vstupu a osôb podľa účelu návštevy objektu,
2.2.2 komunikačné osy,
2.2.3 klubové, koncertné, pódiové aktivity, k tomu príslušné zázemie ako sú šatne umelcov, 

sociálne zázemie pre predmetný počet návštevníkov; riešenia osvetlenia, 
vzduchotechnika, ozvučenie, audio -  video, riadenie systému vzduchotechniky, 
ústredného kúrenia, chladenie, protipožiarna ochrana, únikové cesty, šatne 
návštevníkov, občerstvenie návštevníkov v rámci podujatia,

2.2.4 výstavy a k tomu príslušné sociálne zázemie pre predmetný počet návštevníkov; riešenia 
osvetlenia, vzduchotechnika, ozvučenie, audio -  video, riadenie systému 
vzduchotechniky, ústredného kúrenia, chladenie, protipožiarna ochrana, únikové cesty, 
šatne návštevníkov, občerstvenie návštevníkov v rámci podujatia,

2.2.5 konferencie, workshopy, riešenie systému mobilného sedenia k tomu príslušné sociálne 
zázemie pre predmetný počet návštevníkov; riešenia osvetlenia, vzduchotechnika, 
ozvučenie, audio -  video, riadenie systému vzduchotechniky, ústredného kúrenia, 
chladenie, protipožiarna ochrana, únikové cesty, šatne návštevníkov, občerstvenie 
návštevníkov v rámci podujatia,

2.2.6 umelecké ateliéry, realizačné dielne definovanie vhodných priestorov, ich plôch/objemu 
podľa predmetu činnosti ako aj nevyhnutné technické, prípadne bezpečnostné 
vybavenie,

2.2.7 TV & filmové štúdio definovanie vhodných priestorov, ich plôch/objemu podľa 
špecifickej činnosti ako aj nevyhnutné technické, prípadne bezpečnostné vybavenie na 
súčasne technicky dosiahnuteľnej úrovni vo svete,

2.2.8 spracovanie obrazu a zvuku - štúdio definovanie vhodných priestorov, ich plôch/objemu 
podľa špecifickej činnosti ako aj nevyhnutné technické, prípadne bezpečnostné 
vybavenie na súčasne technicky dosiahnuteľnej úrovni vo svete,

2.2.9 rokovacie miestnosti definovanie vhodných priestorov, ich plôch/objemu, prípadné 
možnosti mobilného spájania / delenia, akustický komfort, dosažiteľnosť zázemia na 
občerstvenie, hygienu, vetranie vzhľadom na nárazové využitie, audio -  video 
vybavenie, prenos obrazu zvuku -  videokonferencia,

2.2.10 kancelárie definovanie vhodných priestorov, ich umiestnenia v rámci objektu a určenie 
štandardnej plochy; definovanie vybavenia, štandardov,

2.2.11 kancelárie vedenia Kreatívneho centra ako aj správy a administratívy Kreatívneho 
centra, definovanie vhodných priestorov, ich logického umiestnenia v rámci objektu 
a určenie štandardnej plochy; definovanie vybavenia, štandardov,

2.2.12 sociálne zázemie ku kanceláriám,
2.2.13 ostatné priestory sklady, kuchynky, informačné technológie, ústredné kúrenie, 

elektrina, vzduchotechnika.

2.3 Poskytovateľ dodá štúdiu v nasledovnom rozsahu: vytlačená grafická časť štúdie, vytlačená 
textová časť štúdie, kompletná štúdia na elektronickom nosiči (CD, DVD, USB kľúč) vo formátoch 
.pdf, .xls, .doc, .dwg. v prijateľnej mierke, napr. 1:200.

2.4 Poskytovateľ spracuje štúdiu v potrebnom grafickom vyhotovení, a to minimálne po pôdorysoch 
poschodí, delenie podľa aktivít a spôsobu budúceho využitia rozdelí farebne. Poskytovateľ 
spracuje vizualizáciu prízemia - vstup a časť prízemia - prvý kontakt, časť prízemia - informácie.
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Poskytovateľ ďalej spracuje popis jednotlivých technológií, ktoré sa budú modernizovať, 
nahrádzať, alebo implementovať. V textovej časti poskytovateľ popíše fabrikáty hlavných častí 
technológie vrátane názvu, typu, s hlavnými výkonovými parametrami, rozmermi. 
V architektúre vyznačí schému búrania a nového delenia vrátane rozlíšenia materiálov.

2.5 Poskytovateľ v rámci štúdie spracuje a predloží predbežný rozpočet, ktorý dodá spolu so 
štúdiou.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať štúdiu podľa čl. 2 zmluvy riadne a včas s náležitou odbornou 
starostlivosťou a dodať ju objednávateľovi najneskôr v lehote 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy.

3.2 Štúdia sa považuje za riadne a včas odovzdanú poskytovateľom a prevzatú objednávateľom 
podpísaním preberacieho protokolu ojej prevzatí objednávateľom.

3.3 V prípade, ak štúdia nebude obsahovať náležitosti podľa čl. 2 zmluvy, je objednávateľ oprávnený 
štúdiu neprevziať a požiadať poskytovateľa o odstránenie jej nedostatkov. Poskytovateľ je 
povinný odstrániť nedostatky štúdie bezodkladne tak, aby spĺňala zmluvne požadované 
obsahové a kvalitatívne parametre.

3.4 Ak poskytovateľ neodstráni nedostatky štúdie podľa požiadaviek objednávateľa v lehote podľa 
bodu 3.3 zmluvy, je objednávateľ oprávnený štúdiu neprevziať a odstúpiť od zmluvy. V tomto 
prípade objednávateľovi nevzniká právo na odmenu.

3.5 Objednávateľ je oprávnený požadovať od poskytovateľa náhradu škody, ktorá mu v dôsledku 
odstúpenia od zmluvy vznikla. Poskytovateľ si náhradu škody uplatní písomnou výzvou.

Článok 4
Odmena a platobné podmienky

4.1 Odmena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania, 
v súlade s predloženou cenovou ponukou v sume 9 987,00,- € bez DPH (slovom: 
deväťtisícdeväťstoosemdesiatsedem eur), výška DPH 1 997,40 €, celková cena 11 984,40 s DPH.

4.2 Objednávateľje povinný uhradiť poskytovateľovi odmenu podľa tohto článku zmluvy najneskôr 
do 30 dní odo dňa prevzatia štúdie objednávateľom podľa bodu 3.2 zmluvy a to bankovým 
prevodom na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy.

Článok 5
Platnosť a účinnosť zmluvy

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu určitú a to do 31. 03. 2019.

5.2 Platnosť zmluvy sa skončí:
5.2.1 uplynutím doby určitej podľa bodu 5.1 tejto zmluvy,
5.2.2 písomnou dohodou zmluvných strán,
5.2.3 písomným odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán.

5.3 Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému 
porušeniu zmluvných povinností. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje:
5.3.1 zo strany poskytovateľa:

5.3.1.1 nedodanie riadne vytvorenej štúdie v čase podľa čl. 3 ods. 3.1 zmluvy,
5.3.1.2 neodstránenie nedostatkov štúdie podľa bodu 3.3 zmluvy,

5.3.2 zo strany objednávateľa:
5.3.2.1 neposkytnutie súčinnosti podľa tejto zmluvy.

5.4 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú nasledujúcim dňom po dni doručenia oznámenia o 
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

3/4



5.5 Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody, ktorá jej v 
dôsledku odstúpenia vznikla. Oprávnená strana si náhradu škody uplatní písomnou výzvou.

5.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky, v rozsahu platnej legislatívy.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomné zásielky si budú doručovať na adresu uvedenú v záhlaví 
tejto zmluvy. V prípade, že sa písomná zásielka vráti ako nedoručená na adresu uvedenú 
zmluvnou stranou, bude sa považovať za doručenú, a to v deň vrátenia nedoručenej zásielky, aj 
keď sa o tom adresát zásielky nedozvedel.

6.2 Zmluva sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti 
osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky.

6.3 Ak sa akékoľvek ustanovenie zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo právnymi aktmi Európskej únie, 
nepôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne 
vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením 
tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení.

6.4 Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých zmluvný partner dostane jedno (1) 
vyhotovenie a objednávateľ dve (2) vyhotovenia.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou, vrátane sporov 
o jej platnosť, výklad alebo ukončenie budú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami.

6.6 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, pričom 
akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vo forme písomného a očíslovaného dodatku k zmluve, 
pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak.

6.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, 
podpisujúce osoby sú oprávnené na podpis zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu 
vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa: Za poskytovateľa:
V Bratislave, dňa: V Bratislave, dňa

JUDr. Ing. Michal Bartók 
generálny riaditeľ 
Národné osvetové centrum

Dipl. Ing. Vladimír Jakša 
konateľ
ATRIOS Projektmanagement s. r . o.
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