
ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená podťa s 536 a nasl.obchodného zákonnika k projektu
ITMS s kódom 262202220134 ,,Výskum technológií a výrobkov
pre lNteligentné a TE.CHnické TEXtílie (VY-INTECH-TEX)..

CI. I.

Zmluvné stranv

1. Zhotovitel': Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9, 872 37 Bratislava 1

Štatutárny zástupca: Prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
dekan FCHPT STU

Zodpovedný riešitef : Doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava
Císlo účtu: 7000081498/8180
ICO: 00391687
DIC: 2020845255
IC DPH: 5K2020845255

2. objednávateť: vÚrcrr-cHEMITEX, spol. s r. o.

Rybníky 954

P. O. BOX B-78
011 68 Ž1|ina

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Šesták' CSc.
konatel' spoločnosti

Splnomocnený zástupca: Ing. Dana ČiŽmárová
Zodpovedný riešiteť aktivity 1.2

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. Bratislava, pobočka
Zilina

Císlo účtu: 2626I5uI4l1100
ICO: 31583814
IC DPH: 5K2020443843

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vloŽka č. 1088/L.

cl. il.
Predmet plnenia

1.Zhotoviteť sa zavázuje vykonať pre objednávateťa toto dielo, resp.činnosť:
Predmetom zmluvy je laboratórny výskum a hodnotenie vplyvu nízkoteplotnej plazmy za
atmosrtěrického tlaku na vyfarbitel'nost' bavlny a úžitkové vlastnosti textilných
materidlov z bavlny a vlny

2' Zmluvné strany sa dohodli na týchto kvalitatívnych parametroch diela * etapách riešenia:
Etapa 01: Farbenie rózne upravovaných textílii zbavIny za róznych časovo-teplotných
podmienok s následným vyhodnotením kvality a kvantity vyfarbenia pomocou uvedených
analýz.



Podetapa 1.1 Farbenie bavlnených textilných materiá|ov z farbiaceho kúpeťa za róznych
časovo-teplotných podmienok s rÓznou predúpravou nízkoteplotná p|azma za
atmosťérického tlaku, po úprave plazmou následné očkovanie s vyhodnotením pomocou
róznych analýz

Podetapa 1.2 Vyhodnotenie vyfarbených textílií pomocou FTIR spektier

Podetapa 1.3 Vyhodnotenie vyfarbených textílií pomocou metódy AFM

Podetapa 1.4 Vyhodnotenie vyfarbených textílií na zák|ade hodnotenia absorbancií
farbiacich roztokov

Podetapa 1.5 Vyhodnotenie vyfarbených textílií na základe hodnotenia celkovej ťarebnej

diferencie pomocou spektrofotometra

Podetapa 1.6 Vyhodnotenie vyfarbených textílií na zák|ade hodnotenia stálostí vyfarbenia
v otere a pri praní pri dvoch teplotách.

0412012 - r2l20r2

Etapa 02: Farbenie rÓzne upravovaných textílií z bav|ny za použitia róznych typov farbív
s následným vyhodnotením kvality a kvantity vyfarbenia pomocou uvedených analýz.

Podetapa 2.1 Farbenie bavlnených textilných materiáIov zfarbiaceho kúpeťa pri pouŽití
rÓznych typov farbív s róznou predúpravou - nízkoteplotná plazma za atmosferického tlaku,
po úprave plazmou následné očkovanie

Podetapa 2.2 Y yhodnotenie vyfarbených textílií pomocou FTIR spektier

Podetapa 2.3 Vyhodnotenie vyfarbených textílií pomocou metódy AFM

Podetapa 2.4 Vyhodnotenie vyfarbených textílií na zák|ade hodnotenia absorbancií
farbiacich roztokov

Podetapa 2.5 Vyhodnotenie vyfarbených textílií na zák|ade hodnotenia celkovej farebnej
diferencie pomocou spektrofotometra

Podetapa 2.6 Vyhodnotenie vyfarbených textílií na zákIade hodnotenia stálostí vyfarbenia
v otere a pri praní pri dvoch teplotách.

041201,2 - 0912013

Etapa 03: Výskumné overenie a hodnotenie funkcionalizácie povrchu textílií zvýšením jeho
polarity s následnou chemickou modifikáciou s cieťom zlepšenia úžitkových vlastností textílií
zbavIny a vlny - hodnotenie všetkými metódami ako pri hodnotení vplyvu p|azmy

0412012 - 0912013

3. Vecný rozsah a obsah technického riešenia bude zhotoviteť zabezpeěovat' v súlade

s predloženým návrhom zo dňa 29.02,2012 pre verejné obstarávanie v rámci projektu.



4. ZhotoviteÍ sa zavázuje:

- plniť predmet zmlwy v zmysle dohodnutého rozsahu prác a termínových určení

_ spolupracovať s objednávateťom pri optimal'izác|t podmienok funkcionaltzácie
povrchov textilných materiálov aplikáciou nízkoteplotnej p|azmy v procese farbenia
bavlny

_ spolupracovať s objednávatefom pri optimalizácii podmienok funkcionalizácie
povrchov textilných materiálov s následnou chemickou modifikáciou s ciel'om
zlepšenia vlastností bavlny a vlny

- priebeŽne informovat, objednávateÍa o dosahovaných výsledkoch riešenia formou
technických konzultácií

_ garantovať nasledovné technické parametre:

a) koncentrácia zbytkového farbiva vo farbiacom kúpeli s aplikáciou plazmy pri
farbení bavlny na niŽšej úrovni oproti koncentrácii zbýkového farbiva vo
farbiacom kúpeli bez apllkácie p|azmy

b) celková farebná diferencia 
^E 

í 1 pri porovnaní vzorky bavlnenej textílie
vyfarbenej po aplikácii plazmy pri niŽšej koncentrácii farbiva oproti vzorke textílie
vyfarbenej bez aplikácte p|azmy pri vyššej koncentrácii farbiva

c) stálosti vyfarbenia bavlnenej textílie v mokrom otere na úrovni stupňa 2-3 sivej
stupnice hodnotenej podfa STN EN ISO 105-X12

d) stálofarebnosť v suchom otere na úrovni stupňa 3-4 sivej stupnice hodnotenej
podfa STN EN ISO 105-X12

e) zlepšené úžitkové vlastnosti bavlny (rozmerová stabilita) a vlny (rozmerová
stabilita' znížená pl stivo st'' znižená drsno st' p ovrchu)

- ku každej faktúre predložit' pracovné výkazy na príslušných formulároch ASFEU.

5. objednávatef sa zavázuje:

Spolupracovať so zhotoviteťom na plnení predmetu zmluvy formou:

- spolupracovat, pri optimalizácii podmienok funkcionalizácie povrchov textilných
materiálov aplikáciou nízkoteplotnej plazmy v procese farbenia bavlny

_ spolupracovat' pri optimalizácii podmienok funkcionalizácte povrchov textilných
materiálov s následnou chemickou modif,rkáciou s cieťom zlepšenia vlastností bavlny a

vlny

6. objednávate| azhotovitef sa dohodli:

_ vzájomne priebežne počas riešenia upresňovať postup výskumných prác

- potvtdzovať plnenie predmetu zmluvy aprcvzatie výsledkov riešenia zápisom o

odovzdaní a prevzatí výsledkov riešenia.



7
cl. m.

Miesto plnenia
1. Zhotovite| sa zavázuje predmet plnenia dodat' objednávateťovi:

ď poštou,
b/ v mieste sídla Rybniky 954,01l 68 ŽI|ina, splnomocnenému zástupcovi objednávatel'a.

Cl. IV.
Čas plnenia

I. Zhotovite| sa zavázuje splniť predmet plnenia a objednávateť prevziat' v dohodnutej dobe:
- Termín začatta: 04l20I2
- Termín dodania: I2l20l'3

2. Zhotovítef dokončí a samostatne odovzdá objednávateťovi tieto časti predmetu plnenia:
a/ priebeŽná technická správa do I2l20I2,
bl záverečná technická správa do I2l20I3.

3. Závázok zhotoviteťa je splnený odovzdaním aprevzatím predmetu plnenia a podpísaním
odovzdávacieho protokolu zodpovedným, príp. iným povereným zástupcom
objednávateťa, alebo neopodstatneným odmietnutím prevzatia predmetu plnenia
objednávatefom.

4. Zhotovlteli je oprávnený ukončit' plnenie predmetu zmlur,1' aj pred dohodnutým časom
uvedeným v predchádzajucicb bodoch avyzvat, objednávatefa na prevzatie'

Čt. v.
Cena, dokumentácia, platenie

1. Cena predmetu plnenia bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami
Zák.č.l, 8 l I 9 9 6 Zz.a Y yh|.č.87 l I 9 9 6 Zz. v o výške 9.46 4,- EUR.
Termíny fakturácie:

k 15. 1 1.2012: 4.368.- Eur bez DPH
k 30. 09. 2013: 5.096.- Eur bez DPH

Prílohou faktúry bude priebeŽná resp. záverečnátechnická správa.

2. K dohodnutej cene bude pripočitana DPH v zmysle platných právnych predpisov

3. objednávatef sa zavázuje zap|atit, zhotovitefovi skutočne vyna|ožené náklady na plnenie
predmetu tejto zmluvy v prípade, ak sa nepodarilo objektívne dosiahnut' dohodnutý
predmet plnenia, čo zhotovite| prellkáže výsledkami činnosti podfa tejto zmluvy.

4. objednávateť sa zavázuje zaplatiť po splnení predmetu plnenia výslednú cenu predmetu
plnenia po odpočítaní poskýnutej zá|ohy a to na základe konečnej faktúry zhotoviteťa, v
lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej doručenia, pričom faktúra bude obsahovat' všetky
náležito sti stanovené všeobecne záv azný mi právnymi predpi smi.



2.

a

I
l.

5.

6.

CI. VI.
Osobitné ustanovenia

Vlastnícke právo k predmetu plnenia, ako aj právo používať predmet plnenia, podťa tejto
zmluvy' prechádza zo zhotoviteťa na objednávateťa po splnení predmetu pLnenia, až
zap|atenimcelej dohodnutej ceny podťa čl.V.1. tejto zmluvy.

Ak bude predmetom plnenia podťa tejto zmluly výsledok činnosti, ktorý je ochránený
právom z priemyselného, alebo iného duševného vlastníctva, je objednávateť oprávnený
pouŽit' ho len na účel vyplývajúci z uzavtetej zmluvy o dielo. Na iné účely je oprávnený ho
použiť len so súhlasom zhotoviteťa.

Ak bude predmetom plnenia podťa tejto zmluvy riešenie, ktoré je predmetom
priemyselného a duševného vlastníctva, bude sa postupovať v zmysle platných právnych
predpisov. SpÓsob nakladania s týmto riešením bude predmetom novej zmluvy medzt
obj ednávateťom a zhotovitefom.

VyuŽívanie čiastkových výsledkov predmetu plnenia tejto zmluvy objednávatefom je
moŽný len po predchádzajúcom súhlase zhotoviteťa.

Zm|uvné strany sa dohodli, že všetky informácie týkajúce sa predmetu zmluvy sú dÓverné,

s tým, Že ich nesmú odovzdat' tretej osobe, pod hrozbou náhrady škody, podfa $ 373 a

nasl.obch.zákonníka.

cl. vII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Yzt'ahy neupravené touto zmluvou Sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonnika a súvisiacimi právnymi predpismi.

Nehodiace Sa ustanovenia jednotlivých variantov plnenia zmluvy zmluvné strany
vyčiarknu pri jej uzatváraní na všetkých vyhotoveniach.

Táto zmluva Sa uzatvára na dobu potrebnú na splnenie všetkých závázkov zmluvných
strán.

Túto zmluvu moŽno zmenit,, alebo zrušiť písomným dodatkom, podpísaným štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán, pričom sa zmluvné strany dohodnú o vzájomnom
vyporiadaní.

Táto zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami'

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Tát9 zmluva sa

povinne zverejňuje v súlade so zákonom ě, 54612010 Z,z,, ktorým sa doplňa zákon č.

4011964 Zb. občianskeho zákonnika v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopiRajri niektoré zákony.

Zhotovitef je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a sluŽbami kedykoťvek počas platnosti a účinnosti zmluvy
o nenávratnom finančnom príspevku k predmetnému projektu a to oprávnenými osobami,

ktorými sú najmá poskytovatef nenávratného finančného príspevku a ním poverené

osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené

osoby, splnomocnení zástupcovia E,urópskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
osoby prizvané orgánmi' ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a ES a poskynúť im všetku potrebnú súčinnost'.
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rovnopisy obďrží zhotoviteť a 2

,

V Bratislave, dňa /t.v. {.o la

Zazhotovitela:

Táto zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktorých 4
rovnopisy obdrži obj ednávateť.

V 3-ť(l-we* ,dňa 4?.Y.Ao{t

Za objeďnávateÍa:

*o./

Ing. ýzeť Šesták' CSc.
nateť spoločnosti
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Riešiteť:


