Zmluva o dielo
uzavretá podľa ustanovenia § 556 a nasl. Obchodného zákonníka č. 5/5/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
Článok 1
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Sídlo:
Hlohovecká 2, 95141 Lužianky
Zastúpené:
Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Adam
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAIM :
SK81 8180 0000 0070 0049 8226
BIC/SWIFT:
SPSRSKBA
IČO:
42337402
DIČ:
2023975107
IČDPH:
SK2023975107
Právna forma:
štátna príspevková organizácia
(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoví teľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo:
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
Štatutárny orgán:
Dr. h. c, prof, Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
ICO:
00 397 482
IČ DPH:
SK2021252827
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
ÍBAN
SK12 8180 0000 0070 0043 0598, VS: 103140
Oprávnený rokovať o podmienkach zmluvy a zodpovedný
za plnenie zmluvy:
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Tel. č.:
+421376414357
Fax. č.:
+421377417003
e- mail:
Jozef.Dudak@uniag.sk
Právna forma:
verejná vysoká škola v zmysle zák. č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „zhotovlteľ" a spolu s objednávateľom aj ako „zmluvné strany")

PREAMBULA
1.

Objednávateľ je riešiteľom úlohy odbornej pomoci s názvom „Informačný
o vybavenosti poľnohospodárstva S ovenskej republiky strojovou technikou".

systém

2.

Súčasťou riešenia úlohy odborne, pomoci je aj stanovenie prevádzkových ukazovateľov
(normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov, ktoré umožnia objektívnejšie
hodnotenie vhodnosti využívanej techniky vo vzťahu k efektívnosti jej prevádzky pri
zabezpečovaní pracovných úloh na podnikovej úrovni.
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3.

Zhotoviteľ v rámci svojej činnosti má s riešením problematiky uvedenej v predmete zmluvy
dlhoročné skúsenosti. Zhotoviteľ disponuje potrebnými údajmi na spracovanie normatívov
nasadenia strojov, na vypracovanie cenníka mechanizovaných prác v rastlinnej výrobe, na
výpočet minimálneho ročného využitia strojov a na spracovanie modulu počítačového
programu pre výpočet prevádzkových ukazovateľov. Činnosti uvedené v predmete zmluvy
bude riešiť súčasť zhotoviteľa, a to Technická fakulta - Katedra strojov a výrobných
biosystémov.

4.

V zmysle ust, § 1 ods. 12 písm. u) zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento zákon nevzťahuje na
podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je poskytnutie služby,
ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola a ktorej odberateľom je verejný obstarávate!'
podľa § 7, ktorým objednávateľje.

Článok 2
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať a dodať pre objednávateľa analýzu pod
názvom „Stanovenie prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov
a nákladových ukazovateľov" v rozsahu uvedenom v bode 2 a 3 tohto článku zmluvy (ďalej len
„Analýza a/alebo Dielo").

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať pre objednávateľa Analýzu, ktorá bude obsahovať nasledovné
časti:
a) vypracovanie prehľadu o cenách rozhodujúcich kategórií strojov ponúkaných na trhu a na
ich základe výpočet vybraných prevádzkových ukazovateľov (normatívy spotreby nafty,
prevádzkové náklady na jednotku vykonanej práce),
b) výpočet odporúčaných hodnôt minimálneho ročného využitia strojov zaručujúcich ich
efektívne využívanie v závislosti od formy vlastníctva strojov,
c) objektivizovanie podkladov na stanovenie noriem času a noriem spotreby pohonných
hmôt pri vykonávaní vybraných pracovných operácií navrhnutými strojovými súpravami
(vypracovanie cenníka poľných mechanizovaných prác),
d) spracovanie modulu počítačového programu pre výpočet vybraných prevádzkových
ukazovateľov pri hodnotení efektívnosti využívania strojov využiteľného v etape
plánovania poľných mechanizovaných prác (modul na zostavovanie vzorových
technologických kariet plodín podľa prílohy tejto zmluvy).

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetná Analýza bude spracovaná pre komodity uvedené
v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

4.

Zhotoviteľ spracuje Analýzu v slovenskom jazyku a túto objednávateľovi odovzdá 2x v listinnej
forme a lx v elektronickej forme na CD nosiči. Analýza bude obsahovať textovú časť ako aj
tabuľkovú časť. Objednávateľ prevzatie predmetu zmluvy potvrdí zhotoviteľovi v preberacom
protokole, ktorý bude najmä obsahovať:
a) opis predmetu zmluvy,
b) zoznam odovzdaných dokumentov a dokladov,
c) vyhlásenie zhotoviteľa, že odovzdáva objednávateľovi predmet zmluvy a reg.č. zmluvy
zhotoviteľa,
d) vyhlásenie objednávateľa, že preberá od zhotoviteľa predmet zmluvy a reg.č. zmluvy
objednávateľa,
e) dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
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5.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za dielo dohodnutú zmluvnú cenu
podľa čl. 3. tejto zmluvy.
Článok 3
Cena a platobné podmienky

1.

Cena za predmet zmluvy uvedený v čl. 2 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 50.000.-C bez DPH, t.j.
suma vo výške 60.000.- € s DPH (slovom šesťdesiattisíc).

2.

Cena uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy je konečná a zahŕňa všetky výdavky zhotoviteľa
spojené s predmetom zmluvy.

3.

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok na plnenie predmetu tejto zmluvy .

4.

Cenu za dielo podľa čl. 2 tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry
vystavenej a doručenej objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po podpise
preberacieho protokolu o prevzatí Analýzy v rozsahu uvedenom včl. 2 bod 2 tejto zmluvy.
Preberací protokol bude súčasťou faktúry. Dňom podpísania preberacieho zhotoviteľom a
objednávateľom prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k Analýze resp. jej časti podľa
dojednaní tejto zmluvy.

5.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.

Faktúra musí obsahovať údaje v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 74 ods. 1 zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a bude predložená v
štyroch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje
vrátane príloh k faktúre, bude objednávateľom takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Ak je
zhotoviteľ povinný predložiť novú faktúru, vtákom prípade sa lehota splatnosti faktúry odvíja
od termínu predloženia novej faktúry. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry po
dobu kým mu nebola doručená nová opravená faktúra.

Článok 4
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela a za to, že predmet zmluvy v zmysle či. 2 tejto zmluvy
má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté podmienky a zodpovedá požiadavkám
objednávateľa.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa dielo podľa čl. 2 tejto zmluvy a na
základe požiadaviek objednávateľa, osobne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
a predmet zmluvy vykoná iba prostredníctvom vlastných zamestnancov.

3.

Na požiadanie bude zhotoviteľ objednávateľa priebežne informovať o uskutočnených
činnostiach pri spracovaní Analýzy.

4.

Objednávateľ prevezme od zhotoviteľa Analýzu spracovanú podľa článku 2 tejto zmluvy, na
základe jeho oznámenia o splnení predmetu zmluvy. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy
spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán preberací protokol.
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5.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi dohodnutú cenu v súlade s podmienkami
tejto zmluvy.

6.

Pri plnení predmetu tejto zmluvy zhotovíte ľa zastupuje: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., ktorý je
zároveň poverený odovzdať objednávateľovi vyhotovenie Analýzy a spolupracovať
s objednávateľom. Objednávateľa zastupuje Ing, Anna Trubačová, ktorá je oprávnená
predmet zmluvy prevziať.

7.

Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch
a informáciách, okrem informácií, ktoré sú zmluvné strany povinné sprístupniť podľa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Článok 5
Doba a miesto plnenia
1.

Zhotovíte!'sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá zhotoviteľovi v dvoch častiach takto:
a) prvá časť Analýzy - normatívy spotreby motorovej nafty pre plodiny podľa prílohy č. 1
tejto zmluvy bude odovzdaná do 30. augusta 2018
b)

2.

druhá časť Analýzy v rozsahu písm. a) - d) okrem časti odovzdanej v zmysle článku 5 bod
1 a) bude odovzdaná do 14. decembra 2018.

Zmluvné strany sa dohodli, že k odovzdaniu jednotlivých častí Analýzy dôjde v mieste sídla
zhotovíte ľa.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády SR. Za zverejnenie zmluvy zodpovedá objednávateľ.

2.

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátene
príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

3.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, dva pre objednávateľa a dva pre
zhotovíte ľa.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním
súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná
v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
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6.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - Zoznam plodín/komodít.

V Lužiankach, dňa

V Nitre, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Zuzana Nouzovská
generálna riaditeľka

f

Dr. h.c. cŕrof. Ing/Peter Bielik, PhD.
j
rektor

Príloha č. 1

Zoznam plodín/komodít

Názov

Hospodárska
skupina
Ovocné sady
Jadrové ovocie

Kôstkové ovocie

Ovocie

Škrupinové ovocie

Bobuľovité ovocie

Byliny a koreninové rastliny/ liečivé rastliny

Druh
Ovocné sady
Hruška obyčajná
Jabloň domáca
Jabloň domáca baleríny
Broskyňa obyčajná
Čerešňa vtáčia
Marhuľa obyčajná
Mandľa obyčajná
Nektarinka
Slivka domáca
Slivka domáca (Ringlota)
Slivka čerešňoplodá (myrobalán)
Višňa (Čerešňa višňová)
Gaštan jedlý
Lieska obyčajná
Orech kráľovský (orech vlašský)
Baza čierna
Brusnica chocholíkatá (čučoriedka)
Brusnica obyčajná (pravá)
Ostružina černicová (černica)
Ostružina malinová (malina)
Drieň obyčajný
Jarabina vtáčia x Hloh sibírsky
Jarabina čierna (arónia čiernoplodá)
Jahody
Rakytník rešetliakovitý
Ríbezľa egrešová pravá (egreš obyčajný)
Ríbezľa (červená, čierna, biela)
Ruža jabíčková
Zemolez kamčatský
Bazalka pravá
Čakanka obyčajná
Ďatelina lúčna
Dúška tymiánová (tymián)
Fenikel obyčajný
Majorán záhradný
Medovka lekárska
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Mäta prieporná
Kôpor voňavý
Ligurček lekársky
Pamajorán obyčajný (oregano)
Ostropestrec mariánsky
Rasca lúčna
Rozmarín lekársky
Rumanček kamilkový
Šalvia lekárska
Valeriána lekárska (valeriánka)
Šafran siaty
Štiavec
Liečivé rastliny
Ostatné aromatické byliny
Koreninové rastliny (ostatné)

Strukoviny konzumné

Strukoviny kŕmne a ostatné

Bôb obyčajný
Cice r baraní
Fazuľa záhradná pravá (kríčková / tyčová)
obyčajná
Fazuľa šarlátová tyčková
Hrach siaty pravý stržňový
Sója fazuľová
Šošovica jedlá
Bôb konský
Fazuľa mesiacovitá
Fazuľa ostro 1istá
Hrach siaty kŕmny (peluška)
Hrachor siaty (kŕmny)
Lupina biela
Lupina žltá
Vika huňatá
Vika siata
Vika panónska
Vlčí bôb biely
Vlčí bôb žltý
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Zelenina - poľná

Hadí mor španielsky
Chren dedinský
Kapusta repková kva ková (Kvaka)
Mrkva obyčajná (vrátane karotky)
Okrúhlica
Petržlen záhradný
Koreňová zelenina
Paštrnák siaty pravý
Povojník purpurový (batát)
Reďkev siata čierna
Red'kev siata pravá (reďkovka)
Repa obyčajná cviklová (cvikla)
Zeler voňavý buľvový
Asparágus lekársky (špargľa)
Kapusta sitinová
Repa obyčajná (mangold)
Listová zelenina
Šalát siaty (listový / hlávkový)
Špenát siaty
Žerucha záhradná
Kapusta obyčajná špargfová (brokolica)
Kapusta hlávková biela
Kapusta hlávková červená
Hlúbová zelenina Kapusta obyčajná kalerábová (kaleráb)
Kapusta obyčajná karfiolová (karfiol)
Kel hlávkový
Kel ružičkový
Cesnak kuchynský
Cesnak pažítkový (pažítka)
Cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená
Cibuľová zelenina
Cibuľa zimná
Cibuľa šalotka
Pór pestovaný
Ľuľok baklažánový (baklažán)
Dyňa červená
Uhorka žltá (melón cukrový)
Paprika ročná
Rajčiak jedlý (kríčkový/kolíkový)
Plodová zelenina
Tekvica obrovská
Tekvica obyčajná (cuketa)
Tekvica obyčajná pravá (špargľová/patizónová)
Uhorka siata (nakladačka)
Uhorka siata (šalátová)
Kukurica siata cukrová
Lahôdková zelenina
Kukurica siata pukancová
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Okopaniny

Olejniny a priadne rastliny

Ostatné plodiny
Vinič

Zelenina

Zemiaky konzumné
Cukrová repa
Ľan siaty olejný
Ľan siaty priadny
Mak siaty
Konopa siata
Vinič hroznorodý

Paprika ročná, Dyňa červená, Uhorka žltá (melón), Uhorka
siata šalátová, Uhorka siata nakladačka, Tekvica obyčajná
(cuketa), rajčiak jedlý (kríčkový/ kolíkový), ľuľok bakiažánový
Zelenina a iné záhradné (baklažán),šalát siaty (listový/hlávkový), špenát siaty, mrkva
plodiny pod sklom
obyčajná (karotka), kapusta obyčajná karfiolová (karfiol),
alebo fóliou
kapusta obyčajná kalerábová (kaleráb), kel hlávkový, kapusta
hlávková biela, kapusta hlávková červená, kel ružičkový,
cesnak pažítkový (pažítka), Kapusta obyčajná špargľová
(brokolica)
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