ZMLUVA O DIELO
číslo v evidencii objednávateľa : 441/CVTISR/2015
číslo v evidencii dodávateľa :.............................


uzatvorená v zmysle § 536, 537, 538, 546 a 560 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní
Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie :
(ďalej ako „objednávateľ“)

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej
republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
00151882
SK2020798395
2020798395
Štátna pokladnica

a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie :
IBAN:
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Agentúra sociálnych analýz, s.r.o.
Palisády 36, 811 06 Bratislava
PhDr. Vítězslav Palásek - konateľ
31 396 682
nie je plátca DPH
202 083 7599

Čl. II
Predmet zákazky
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v bode 2 tohto
článku.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí dokončeného diela zaplatí za dielo cenu
dojednanú v článku IV tejto zmluvy.
3. Predmetom zmluvy je zabezpečenie terénneho zberu dát pre celoslovenský
reprezentatívny výskum ľudských práv /žiaci ZŠ a SŚ a rodičia žiakov/ v rámci
projektu Ľudské práva vo výchove v škole a v rodine v rozsahu a spôsobom
uvedeným v tejto zmluve.

4. Terénny zber empirických dát uskutoční zhotoviteľ prostredníctvom anketárskej
siete agentúry formou záznamu odpovedí respondentov do štandardizovaných
dotazníkov v rozsahu a za podmienok uvedených v bode 5 tohto článku.
Sociologické dotazníky v požadovaných počtoch dodá objednávateľ.

.

5. Rozsah výberovej vzorky:
N1 =1.200 respondentov ZŠ /II.stupeň/
N2 =1.200 respondentov SŠ
N3= 200 respondentov učiteľov žiakov ZŠ
N4= 200 respondentov učiteľov žiakov SŠ
Typ výberu : stratifikovaný, kvótny, náhodný v poslednom výberovom kroku.
Výberové znaky: vek, pohlavie, typ školy, miesto bydliska a kraj SR
Čl. III
Termíny plnenia
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať dielo v zmysle tejto zmluvy na svoje
náklady a na svoje nebezpečenstvo v termíne do 15 kalendárnych dní odo dňa
prevzatia sociologických dotazníkov od objednávateľa.
2. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, za poskytnutia súčinnosti zo
strany objednávateľa.
3. V rámci plnenia tejto zmluvy zhotoviteľ vykoná:
o konštrukciu výberovej vzorky, rozpísanie výberových kvót anketárom
o terénnu fázu výskumu – inštrukcia anketárov, distribúcia dotazníkov, zber
údajov
o kontrolu úplnosti vyplnenia dotazníkov a kontrolu činnosti anketárov
o odovzdanie vyplnených dotazníkov objednávateľovi
4. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. O prebratí diela, ktoré je
predmetom tejto
zmluvy,
bude spísaná zápisnica. Osobou oprávnenou za
objednávateľa na podpis zápisnice podľa tohto bodu je Ing. Miroslav Kemka.
Čl. IV
Cena a platobné podmienky
1. Cena predmetu tejto zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade so
zák. č. 18/ 1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na: 9 300.- €. Cena je
konečná a nebude navyšovaná o DPH.
2. Faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Čl. V
Podmienky plnenia
1. Zhotoviteľ splní záväzky voči objednávateľovi, ktoré sú uvedené v tejto zmluve v
požadovanej kvalite, rozsahu a dohodnutých termínoch.
2. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri špecifikácii obsahového zadania úlohy a
udržiavať plynulú komunikáciu so zhotoviteľom. Objednávateľ dodá potrebný počet
sociologických dotazníkov v lehote do troch dní po podpise zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením uzavretej zmluvy v centrálnom registri zmlúv a so
zverejnením údajov o zákazke v Profile verejného obstarávateľa podľa §9 odst.9 zák.
č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Tento súhlas udeľuje zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad a bez časového
obmedzenia.
4. Miesto a termín odovzdania diela : Centrum vedecko-technických informácií SR,
Odbor metodiky a tvorby informácií školstva, oddelenie prevencie a výskumu
v oblasti mládeže, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava.
Čl. VI
Sankcie
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela podľa článku III tejto zmluvy o
viac ako 5 kalendárnych dní, má objednávateľ právo znížiť dohodnutú cenu až o 20
%.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela podľa článku III tejto zmluvy o
viac ako 15 kalendárnych dní, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
3. Odstúpenie je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane, týmto dňom sa zmluva
zrušuje.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné vzťahy, ktoré neupravuje táto zmluva sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Táto zmluva sa môže meniť na základe písomného dodatku, podpísaného zástupcami
oboch zmluvných strán.
3. Pokiaľ bude niektoré ustanovenie tejto zmluvy považované za neplatné, nezákonné
alebo nevynútiteľné, potom platnosť, zákonnosť a vynútiteľnosť zostávajúcich

ustanovení nebude žiadnym spôsobom dotknutá. Neplatná časť zmluvy sa nahradí
najbližšou právnou úpravou podľa Obchodného zákonníka.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť
nadobudne deň nasledujúci po jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jeho obsahu, nemajú
námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju ako slobodný a vážny prejav vôle vo
vlastnom mene podpisujú.
6. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane
objednávateľ a 2 rovnopisy dostane zhotoviteľ.

V Bratislave dňa : ..........................

................................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ

...................................................
konateľ

