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Zmluva o poskytovaní služieb 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov  

 

Čl. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:      Centrum vedecko-technických informácií SR 

Sídlo:     Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava   

Zastúpený:     prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.  

Zastúpený vo veciach technických: Ing. Jana Jagnešáková 

IČO:     00151882 

IČ DPH:     SK2020798395 

DIČ:     2020798395 

Bankové spojenie :    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    7000064743/8180 

Tel, fax :    +421 269 253 137 

E-mail :     jana.jagnesakova@cvtisr.sk  

 

a 

 

Poskytovateľ:     TNS Slovakia, s.r.o.  

Sídlo:     Prievozská 4D, 821 09 Bratislava        

Zastúpený:     Ing. Ivan Šimek 

Zastúpený vo veciach technických : Dr. Ľubica Szviteková 

IČO:     31406246 

IČ DPH:     SK2020355117 

DIČ:      2020355117 

Bankové spojenie :     

Číslo účtu:    

Tel, fax :     

E-mail :      lubica.szvitekova@tns-global.sk 

uzavreli na základe výsledku súťaže návrhov zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“) . 

 

Čl. II 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
2.1 Táto zmluva sa uzatvára na účely realizácie prieskumu verejnej mienky v rámci implementácie 

národného projektu „PopVaT- Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“. 
2.2 Predmet zmluvy je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR), Operačný 

program Výskum a vývoj (číslo zmluvy: OPVaV/N/6/2013, OPVaV/N/7/2013, ITMS kódy: 
2622022181, 26240220085), v rámci realizácie národného projektu „PopVaT – Popularizácia 
vedy a techniky na Slovensku“.  
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Čl. III 
PREDMET ZMLUVY 

 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia vstupného, priebežného a záverečného prieskumu verejnej 

mienky (3 samostatné prieskumy) v oblasti zisťovania úrovne popularizácie vedy a techniky na 
reprezentatívnej vzorke obyvateľov SR. Prieskum sa uskutoční na dospelej vzorke obyvateľstva 
SR vo veku 18 – 65 rokov, v počte najmenej 1600 respondentov pripadajúcich na jeden 
prieskum, metódou on-line zberu dát prostredníctvom dotazníkov vypracovaných 
objednávateľom. 

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi výstupy zo zrealizovaných prieskumov 
v elektronickej podobe, vo forme kompletne popísaného dátového súboru vo formáte SPSS a 
XML.  

3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy riadne a včas a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
poskytovateľovi dohodnutú odplatu spôsobom, v rozsahu a za podmienok uvedených v Čl. V až 
VI zmluvy.  

3.4 Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami Čl. III až X zmluvy 
a bez zbytočného odkladu upovedomiť objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 
mať nepriaznivý vplyv na ďalšie plnenie zmluvy. 

3.5 Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s odbornou 
starostlivosťou, podľa pokynov a v súlade so záujmami objednávateľa. 

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie 
záväzkov poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy. 
 

Čl. IV 
MIESTO A ČAS PLNENIA A SPLNENIA 

 
4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je územie Slovenskej republiky, miestom splnenia predmetu 

zmluvy je sídlo objednávateľa. 
4.2 Predmet tejto zmluvy je poskytovateľ povinný splniť takto: vstupný výskum v septembri roku 

2013, priebežný výskum v októbri roku 2014 a záverečný výskum v auguste roku 2015.  
 

Čl. V 
CENA 

 
5.1 Cena je stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, vyhlášky č. 

87/1996 Z.z., ktorou sa tento zákon vykonáva, a týmto spôsobom zostavená cena je cena 
maximálna a neprekročiteľná. 

5.2 Cena za poskytnutie služby sa skladá z nasledovných častí: 
 

Cena bez DPH:  4 700,- €, slovom:  štyritisíc sedemsto               eur 

DPH 20%:   940,- €, slovom:  deväťsto štyridsať               eur  

Cena s DPH:  5 640,- €, slovom:  päťtisíc šesťsto štyridsať eur 

V uvedenej cene sú zahrnuté všetky súvisiace náklady spojené s plnením predmetu zmluvy za 

jednu časť realizovaného  prieskumu (t.j. vstupný prieskum v septembri 2013, resp. priebežný 

prieskum v októbri 2014, resp. záverečný prieskum v auguste 2015). 

 

Čl. VI 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
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6.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnej úhrade z účtu objednávateľa na účet 
poskytovateľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň, keď bude platená čiastka 
odpísaná z  účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.  

6.2 Platby budú uhrádzané na základe faktúry poskytovateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že za každý 
realizovaný prieskum vystaví poskytovateľ objednávateľovi samostatnú faktúru.  

6.3 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona číslo 
222/2004 Z.z. v platnom znení. Vystavená faktúra musí obsahovať minimálne: obchodné meno a 
sídlo, IČO, DIČ Zhotoviteľa, meno, sídlo, IČO, DIČ Objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň 
odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť 
platba poukázaná, názov podpornej služby, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú 
sumu celkom vrátane DPH, názov projektu, ITMS kódy, podpis oprávnenej osoby.  

6.4 Lehota splatnosti každej faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

6.5 V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky 
uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na 
prepracovanie. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

6.6 Právo na vystavenie faktúr predmetu zmluvy vzniká poskytovateľovi riadnym poskytnutím služby 
podľa článku III Predmet zmluvy.  

 

Čl. VII 
ZMLUVNÁ POKUTA A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

7.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má 
poskytovateľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý, 
i začatý deň omeškania max. do 25% ceny príslušnej časti predmetu diela. 

7.2 V prípade omeškania poskytovateľa s odovzdaním predmetu zmluvy má objednávateľ právo na 
uplatnenie penále vo výške 0,025% zo zmluvnej ceny za každý, i začatý deň omeškania max. do 
25% celkovej zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy. 

7.3 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného alebo 
opakovaného porušenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.  

7.4 Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej 
strane s uvedením dôvodu odstúpenia. 

7.5 Odstupujúca zmluvná  strana má nárok na zaplatenie nákladov v súvislosti s plnením záväzkov 
vyplývajúcich zo zmluvy, ktoré účelne a preukázateľne vynaložila do okamihu porušenia záväzkov 
druhou zmluvnou stranou. 

 

 
Čl. VIII 

VÝPOVEĎ 
 

8.1 Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu. V takom prípade zmluva 
zaniká uplynutím jedného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej 
strane doručená písomná výpoveď. 

8.2 Okamihom doručenia písomnej výpovede zanikajú vzájomné záväzky zmluvných strán 
vyplývajúcich zo zmluvy a každá zmluvná strana má nárok na úhradu všetkých nákladov, ktoré 
vynaložila do okamihu vypovedania zmluvy.  
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Čl. IX 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA VYPLÝVAJÚCE Z POVAHY ZDROJA 
FINANCOVANIA Z FONDOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 

 

9.1 Poskytovateľ je povinný  strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu 
oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a podľa článku 59 
a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými 
orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 
1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone 
kontroly neprináleží poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.  

9.2 Poskytovateľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky na základe 
požiadavky objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, 
dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia 
požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu zmluvy. Za účelom 
preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie tejto zákazky je 
oprávnený požadovať tieto podklady aj objednávateľ.  

9.3 Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany 
poskytovateľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy.  

9.4 V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania 
požadovaných podkladov zo strany poskytovateľa, je povinný poskytovateľ túto škodu nahradiť v 
plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných 
predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 
2007-2013 do 31. augusta 2020. 
 

Čl. X 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

10.1 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu v 
Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom 
vestníku. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy 
ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na 
zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

10.2 Jednotlivé články tejto zmluvy budú doplňované, upravované alebo rušené vzájomne 
dohodnutými písomnými, číslovanými dodatkami, ktoré budú podpísané zástupcami oboch strán 
vo veci zmluvnej. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

10.3 Účinnosť dodatkov nastane deň po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

10.4 V prípade, ak na strane objednávateľa vzniknú nové požiadavky nad rozsah navrhovaného 
riešenia, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť nové požiadavky dodatkom k tejto zmluve. 

10.5 V prípade, že na strane poskytovateľa bude účastníkom tejto zmluvy dva alebo viac 
subjektov, každý z nich je oprávnený a povinný z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy spoločne 
a nerozdielne. 

10.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

10.7 Zmluva nadobúda účinnosť deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

10.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní 
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obdrží dve (2) vyhotovenia a poskytovateľ dve (2) vyhotovenia. 

10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 
V Bratislave, dňa ...... 
 
 
............................................                             .......................................... 

za objednávateľa:      za poskytovateľa: 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 




