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ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podl'a s 536 a násl. obchodného zákonníka č. 513/91 zb. k projektu

lTMs s kódom 262202220134,,Výskum technológií a výrobkov
pre lNteligentné a TEGHnické TEXtílie (W.lNTEGH.TEX)..

I. ZMLUVNE STRANY

objednávatel': VÚTcH.cHEMlTEx, spol. s r. o'
Rybníky 954
P. O. BOX B-78
01,l 68 Žilina

Zastúpený: |ng. Jozef Šesták, CSc.
konate|' spoIočnosti

Zástupca pre vecné rokovanie: |ng. Jozef Šesták, CSc.
zodpovedný riešite|' aktivity 1 .1'

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. Bratis|ava, pobočkaŽi|ina
Čís|o účtu: 262615011411100
lČo: 31583814
lČ opH: sK2020443843
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Ži|ina, oddie| Sro, v|oŽka č, 1o88/L.

Zhotovitel': Ustav poIymérov Slovenskej akadémie vied
odde|enie kompozitných materiá|ov
Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava

Zastúpený: Ing' Igor Lacík, DrSc., riadite|'

Zástupca pre vecné rokovanie: Ing. lgor Krupa, PhD.
vedúci odde|enia kompozitných materiá|ov

Bankové spojenie: Štátna pok|adnica

Rad|inského 32
810 05 Bratislava
7000000088/81 B0

00586927
2020830702

Čís|o účtu:

lČo:
D|Č:



II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zm|uvy je výskum a |aboratórne overenie prípravy e|ektrovodivého
nanosó|u s prioritnou apIikáciou pre textiIné materiá|y (syntetické v|ákna, zmes
syntetické/prírod né vlákna)'

III. ETAPY RIESENIA

1'2' Výber a výskumné overenie vhodných typov e|ektrovodivých nanočastíc s cie|'om
ich zabudovania do vytvoreného anorganicko-organického hybridného komp|exu'

0412012 - 0612013

1'3' Výskumné overenie zmesovania prekuzorov So stanovením vhodných podielov
pre za b udova n ie aktívnych e |ektrovod ivých na nočastíc.

07t2012 - 09t2013

1'4' Výber a výskumné overenie vhodných typov rozpúšťadie| pre ap|ikáciu
vytvorených nanosólov só|-gé| technikou'

0712012 - 0912013

1'5. optimalizácia receptúr pre prípravu e|ektrovodivého nanosó|u nadvázne na
technické podmienky ich ap|ikácie na povrch text||ného materiá|u.

0912012 - 1212013

1.6. Vypracovanie technickej správy o výsledkoch riešenia:
a) priebeŽná technická správa 1212012
b) záverečná technická správa 1212013

Vecný rozsah a obsah technického riešenia bude zhotovite|' zabezpečovať
v sÚ|ade s pred|oŽeným návrhom zo dňa 23, 1' 2012 pre verejné obstarávanie
v rámci projektu.

lV. CENA ZMLUVNÝGH PRÁc

1'1' Výber a výskumné overenie
funkčných nanosólov.

vhodných typov prekuzorov (nosičov) na prípravu

0412012 - 0612013

zákonom č. 18/96 Z' z' o cenách a nás|edných
za vykonanie die|a v období 04l2a12 _ 1212013

4.500.- Eur
5.000.- Eur

1.

2.

Zm|uvné strany, v sú|ade so
vyhlášok sa dohod|i na cene
vo výške 9.500.- Eur'
Termíny fakturácie:
k 15.12.2012:
k '15. 12.2013:
Prí|ohou faktúry bude priebeŽná resp. záverečná technická správa.



V. PLATOBNE PODMIENKY

1, objednávate|' zap|atí zhotovite|'ovi cenu za p|nenie predmetu na zák|ade faktúry
v termíne vopred dohodnutom.

2, V prípade, Že objednávatel' neuhradí faktúru, má zhotovite|' právo ukončiť práce a
vypovedat' zmluvu.

3. objednávate|' je povinný bezodk|adne uhradiť faktúru v sú|ade so zm|uvou k termínu
vypovedania zmluvy.

Vl. sPÓsoB A FoRMA sPoLUPRÁcE

1. Zhotovitel, sa zavázuje:

_ p|niť predmet zm|uvy v zmys|e dohodnutého rozsahu prác a termínových určení

- spoIupracovať s objednávate|'om pri optimaIizácii parametrov výskumne
pripraveného e|ektrovod ivého nanosó|u

_ priebeŽne informovať objednávate|'a o dosahovaných výs|edkoch riešenia formou
technických konzu|táci í

_ garantovať technické parametre e|ektrovodivého nanosó|u

a/ povrchový odpor 2,5 x 109 ohm.cm2 (pod|'a EN 1 1 4g-1),

b/ permanentnosť úpravy po ap|ikácii e|ektrovodivého nanosó|u na textilný

materiá|: min. 5 praní pri tep|ote 60o c
c/ hodnota parametra e|ektrickej vodivosti nanosó|u bude vzájomne odsúh|asená

po 12 mesiacoch riešenia.

- ku kaŽdej faktúre predloŽiť pracovné výkazy riešite|,ov na príslušných
formu|ároch ASFEU'

objedn ávatel, sa zavázuje :

Spolupracovať so zhotovite|'om na p|není predmetu zmIuvy formou:

_ spoIupráce pri apIikačnom overení výskumne pripraveného e|ektrovodivého
nanosó|u na textí|ie

_ spo|upráce so zhotovitel'om pri optima|izácii podmienok prípravy a parametrov
výskumne pripraveného sortimentu e|ektrovodivých nanosó|ov

- poskytnúť |aboratórne zariadenia vrátane obsluhy, odbornú a technickú pomoc a
zabezpečiť vykonanie skúšok pri meraní e|ektrostatických v|astností textí|ií
(Teraohmmeter).

objednávate|' a zhotovite|' sa dohodli:

_ vzájomne priebeŽne počas riešenia upresňovať postup výskumných prác

2.



1.

2.

3.

- potvrdzovať p|nenie predmetu zm|uvy a prevzatie výs|edkov riešenia zápisom o
odovzdaní a prevzatí výs|edkov riešenia.

V||. VYUŽlTlE VýSLEDKoV RIEŠENlA

Výs|edky riešenia sú r,1ý|učným majetkom zm|uvných strán.

objednávate|' a zhotovite|' zabezpečia právne zodpovedajúcou formou ochranu
predmetu zm|uvy a výs|edkov technického riešenia u v|astných pracovníkov.

Ak objednávate|'odstúpi od tejto zm|uvy a|ebo odmietne prevziať riešenie diela po
jeho skončení pre vady, je riešenie v|astníctvom zhotovite|'a.

Vlll. zÁVEnečruÉ USTANoVENIA

ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zm|uvy, ktoré nie sú osobitne v
zm|uve uvedené, riadia sa ustanoveniami s 536 a nás|. obchodného zákonníka.
Spresňovanie predmetu plnenia a ostatné zmeny, ktoré vyp|ývajú z p|nenia die|a v
zmys|e tejto zm|uvy Sa vykonávajú formou písomného dodatku k tejto zm|uve.

Zm|uva nadobúda p|atnosť dňom jej podpisu oboma zm|uvnými stranami'

Zm|uva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Táto zm|uva
sa povinne zverejňuje v sú|ade so zákonom č. 54612010 Z'z., ktoým sa dopíňa
zákon č. 4011964 zb' občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
a ktoým sa menia a oopíňajú niektoré zákony'
Poskytovate|' sluŽby je povinný strpieť rnýkon kontro|y/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a s|uŽbami kedykol'vek počas p|atnosti a Účinnosti
zm|uvy o nenávratnom finančnom príspevku k predmetnému projektu a to
oprávnenými osobami, ktoými sú najmá poskýovate|' nenávratného finančného
príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontro|ný úrad SR, príslušná správa
finančnej kontro|y, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho
spo|upracujúce orgány a nimi poverené osoby, sp|nomocnení zástupcovia
Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú
uvedené ako oprávnené osoby v sú|ade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Táto zm|uva je vyhotovená v 4-och výt|ačkoch, po 2 z nich obdrží kaŽdá zm|uvná
strana.
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2.

3.

4.
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|ngňozef Šesták, CSc.

,,/.. konate|' spo|očnosti


