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Zmluva o dielo 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka,  

v platnom znení 
 
 

Článok l 
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave  

Sídlo:   Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Doc. PhDr. František  Gahér, CSc.,  rektor UK 
IČO:   00397 865 
IČ DPH:  SK 2020845332 
DIČ:   2020845332 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
1.2 Zhotoviteľ  Ad Solutions spol. s r.o. 

Sídlo:   Špitálska 27, 811 08  Bratislava 1  
Štatutárny zástupca:  Martin Záhora 
IČO:   44854196 
IČ DPH:  SK 2022868089 
DIČ:    2022868089 

    (ďalej len „ zhotoviteľ“) 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom zmluvy je vytvorenie a dodanie informačných tabúľ a ďalších materiálov 

pre zabezpečenie publicity projektov financovaných v rámci Operačného programu 
Výskum a vývoj. Špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 
2.2 Predmetom zmluvy sú aj služby spojené s vytvorením, dodaním a inštaláciou 

informačných tabúľ.   
 
2.3 Presný obsah jednotlivých informačných tabúľ (text, rozloženie a pod.) bude dohodnutý 

na základe rokovaní zhotoviteľa s jednotlivými kontaktnými osobami pre príslušné 
projekty. 

 
2.4 Objednávateľ má právo počas platnosti a účinnosti zmluvy na základe vystavených 

objednávok ako aj v prípade schválenia ďalších projektov upraviť množstvo predmetu 
zmluvy v závislosti od skutočnej potreby a výšky finančných zdrojov.  

 
Článok III 

Komunikácia  
 

3.1 Komunikácia vo veciach spresnenia obsahu informačných tabúľ, ich umiestnenia 
a ďalších súvislostí s dodaním diela za objednávateľa v rámci jednotlivých projektov 
zabezpečujú poverené osoby uvedené v prílohe č. 2 
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3.2 Komunikácia vo veciach spresnenia obsahu informačných tabúľ, ich umiestnenia 

a ďalších súvislostí s dodaním diela za zhotoviteľa zabezpečuje poverená osoba: Lucia 
Slováková, tel. č. 0917 456 822, fax: ..........–............., e-mail: adsol@adsol.sk 

 
Článok IV 

Cena a platobné podmienky 
 
4.1 Cena za predmet zmluvy alebo jej časti podľa  článku II.  je stanovená v zmysle zákona 

o cenách č. 18/1996 Z.z v znení neskorších predpisov ako maximálna bez možnosti 
úpravy.   

 
4.2 Cena predmetu zmluvy podľa  článku II je cenou vrátane súvisiacich služieb podľa bodu 

2.2 zmluvy, tj. vrátane dopravy a montáže. 
 

4.5 Cena za predmet zmluvy na miesto dodania Bratislava v rozsahu prílohy 1 je 
1 410,15 EUR, cena za predmet zmluvy na miesto dodania Martin v rozsahu prílohy 1 je 
6 028,54 EUR. 

 
4.6 Cena jednotlivých položiek v zmysle prílohy č. 1 je pevná. 
 
4.7 Predmet zmluvy bude uhradený  formou bezhotovostného platobného styku v eurách v 30-

dňovej lehote splatnosti odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry objednávateľom, a to 
na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré 
súvisia s poskytnutí dodanej služby, alebo jej časti. Objednávateľ neposkytuje preddavky 
na poskytnutie predmetu plnenia alebo jeho časti.  

 
4.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru osobitne pre každú tabuľu v dvoch  

rovnopisoch s presnou špecifikáciou a kalkuláciou ceny za skutočne poskytnutú službu. 
Presné náležitosti faktúry budú dohodnuté s príslušnou poverenou osobou.  

 
4.10 Pre účely vystavovania účtových dokladov a fakturácie v rámci realizácie projektov 

uvedených v článku III., bod 3.1 zmluvy sa objednávateľom rozumie príslušná fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je súčasne aj miestom dodania predmetu 
zmluvy. Fakturačné údaje príslušných fakúlt sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 
4.9 Každá faktúra bude mať náležitosti podľa § 71 ods.2 zák. č. 222/2004 Z z. o dani 

z pridanej hodnoty. 
 
4.10 Ak faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ  má právo vrátiť 

faktúru zhotoviteľovi  na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne  plynúť 
doručením opravenej faktúry. 
  

Článok V 
Povinnosti a práva zmluvných strán 

 
5.1 Objednávateľ je povinný: 

- poskytnúť zhotoviteľovi podklady na zhotovenie predmetu zmluvy,  
- poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy, 
- prevziať predmet plnenia od zhotoviteľa po kontrole splnenia všetkých stanovených 

podmienok plnenia na  základe preberacieho protokolu podpísaného poverenou 
osobou objednávateľa, 
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– uhradiť dohodnutú cenu na bankový účet zhotoviteľa 1263549112/0200 
vedený vo VÚB. 

 
5.2 Zhotoviteľ je povinný:  

– v lehote plnenia zhotoviť a dodať dielo alebo jeho časť v dohodnutom obsahu 
a náklade,  

– vykonať predmet zmluvy riadne v súlade s požiadavkami objednávateľa, v zmysle 
špecifikácie a s platnými technickými normami. 

 
Článok VI 

Miesto  a čas plnenia 
 
6.1 Zhotoviteľ je povinný dodať predmet zmluvy v mieste realizácie projektu a v čase  podľa 

dohody s príslušnou poverenou osobou.  
 

Článok VII 
Zrušenie zmluvy 

 
7.1 Zmluvné strany môžu túto zmluvu zrušiť pred ukončením jej platnosti písomnou dohodou 

zmluvných strán alebo výpoveďou v prípade nepodstatného, ale opakovaného porušenia 
alebo podstatného porušenia povinností druhou stranou.  

 
7.2 Za podstatné porušenie zmluvné strany považujú : 

- ak zhotoviteľ bude v omeškaní so zhotovením a dodaním diela viac ako 45 pracovných 
dní, 

- ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o 30 pracovných dní 
od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. 

 
7.3 Výpovedná lehota  začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po doručení 

písomnej výpovede.  
 

Článok VIII 
Osobitné ustanovenia 

 
8.1 V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, prílohy č.1 Všeobecné zmluvné podmienky, 

článok 2, ods. 14, sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiaceho s dodávaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv 
o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto VZP a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
Článok IX 

Záverečné ustanovenia 
 
9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

podľa zákona č. 546/2010 Z. z.. Zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov od dátumu 
platnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu 29 999 EUR bez DPH. 

 
9.2  Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými 

stranami ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
9.3  Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli na znak 

čoho ju potvrdzujú svojimi podpismi. 
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9.4  Zmluva je vyhotovená v 10 rovnopisoch, jednej rovnopis pre zhotoviteľa a 9 rovnopisov 

pre objednávateľa. 
 
V Bratislave, dňa      V Bratislave, dňa 
 
Za objednávateľa:      Za  zhotoviteľa:  
 
 
 
 
 

…………...………….........………………………   ……..........…………………………………. 

    Doc. PhDr. František Gahér, CSc.           Martin Záhora 
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave              konateľ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky podľa cenovej ponuky 

Príloha č. 2 – Zoznam projektov a kontaktných osôb 

Príloha č. 3 – Celkové výdavky podľa jednotlivých projektov 
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Príloha č. 1 

Špecifikácia predmetu zákazky 

Informačná tabuľa typu A:  
Veľkosť veľkoplošnej reklamnej tabule (panela) je min. 260 x 150 cm.  
Informačná tabuľa typu A je z  plastového materiálu, ktorý je odolný počasiu, a je vyrobená tak, 
aby mohla byť priamo umiestnená (zavesená) na vonkajšej stene budovy alebo na stene v interiéri 
budovy.  
 
Informačná tabuľa typu B:  
Veľkosť veľkoplošnej reklamnej tabule (panela) je min. 260 x 150 cm.  
Informačná tabuľa typu B je z plastového alebo iného materiálu, ktorý je odolný počasiu, a je 
vyrobená tak, aby mohla byť umiestnená na samostatne stojacom stojane (pevne ukotvenom, 
resp. zapustenom v zemi) pred budovou. Tento stojan je súčasťou dodávky.  
 
Informačná tabuľa typu C:  
Veľkosť veľkoplošnej reklamnej tabule (panela) je min. 30 × 42 cm (A3).  
Informačná tabuľa typu C je z  plastového materiálu, ktorý je odolný počasiu, a je vyrobená tak, 
aby mohla byť umiestnená na vonkajšej stene budovy alebo na stene v interiéri.  
 
Miesto dodania Bratislava: 

Názov projektu ITMS 
Informačná 

tabuľa A 
(počet ks) 

Informačná 
tabuľa B 
(počet ks) 

Informačná 
tabuľa C 
(počet ks) 

Cena za 
projekt 

bez DPH 

Cena za 
projekt s 

DPH 

Tvorba  softvérového prototypu 
pre online vzdelávanie verejnej 
správy, podpora diseminácie 
výsledkov aplikovaného 
výskumu 

26240220018 0 0 1   27,00  €   32,13  €  

Aplikovaný výskum trajektórií 
pohybov rúk v oblasti 
laparoskopických a 
endoskopických operácií 

26240220056 1 0 2   303,00  €   360,57  €  

Centrum prediktívnej 
diagnostiky nádorov mäkkých 
tkanív 

26240220052 1 0 4   357,00  €   424,83  €  

Príprava biologicky aktívnych 
látok na báze rekombinantných 
proteínov (BIOREKPROT) 

26240220048 2 0 0   498,00  €   592,62  €  

 
Miesto dodania Martin: 

Názov projektu ITMS 
Informačná 

tabuľa A 
(počet ks) 

Informačná 
tabuľa B 
(počet ks) 

Informačná 
tabuľa C 
(počet ks) 

Cena za 
projekt 

bez DPH 

Cena za 
projekt s 

DPH 

Centrum excelentnosti pre 
výskum v personalizovanej 
terapii (CEVYPET) 

26220120053 1 0 3   330,00  €   392,70  €  

Vybudovanie knižnično-
informačného, výpočtového 
a simulačného výučbového 
centra a modernizácia IKT na 
JLF UK v Martine 

26250120031 0 1 5   822,00  €   978,18  €  

Molekulová diagnostika 
rakoviny krčka maternice 

26220220113 0 1 1   714,00  €   849,66  €  

Identifikácia nových markerov 
v diagnostickom paneli 
neurologických ochorení 

26220220114 0 1 1   714,00  €   849,66  €  

Karcinogénne a toxické kovy v 
životnom a pracovnom 
prostredí 

26220220111 0 1 2   741,00  €   881,79  €  
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Názov projektu Názov označenia Popis označenia Rozmer označenia 
Cena za 

projekt bez 
DPH 

Cena za 
projekt s 

DPH 

Plagát/tabuľka zalaminovaný papier 148 x 210 mm Centrum experimentálnej a 
klinickej respirológie Nálepka nálepka biela lesklá 70 x 30 mm 

      54,00  €  
  

      64,26  €  
  

Plagát/tabuľka zalaminovaný papier 148 x 210 mm 
Dobudovanie centra 

experimentálnej a klinickej 
respirológie (CEKR II) Nálepka nálepka biela lesklá 70 x 30 mm 

      54,00  €  
  

      64,26  €  
  

Tabuľka 
hliník alebo chrómový plex, 
uchytenie obojstrannou páskou 148 x 210 mm 

Nálepka nálepka biela lesklá 100 x 40 mm Meranie kinetiky cílií 
respiračného traktu Tabuľka plast v tvare striešky 100 x 50 mm 

    301,00  €  
  
  

    358,19  €  
  
  

Tabuľka plastová tabuľka podlepená penou A5 

Tabuľka plastová tabuľka podlepená penou A3 

Centrum excelentnosti pre 
perinatologický výskum Tabuľka plastová tabuľka podlepená penou 142 x 112 cm 

236,00  € 
 
 

280,84  € 
 
 

Tabuľka plastová tabuľka podlepená penou A5 Dobudovanie centra 
excelentnosti pre 

perinatologický výskum 
(CEPV II) Tabuľka plastová tabuľka podlepená penou A3 

168,00  € 199,92  € 

Tabuľka plastová tabuľka podlepená penou A5 

Molekulová diagnostika 
rakoviny krčka maternice Tabuľka plastová tabuľka podlepená penou A3 

81,00  € 96,39  € 

Tabuľka 
hliník alebo chrómový plex, 
uchytenie obojstrannou páskou 148 x 210 mm 

Nálepka nálepka biela lesklá 100 x 40 mm 

Centrum translačnej medicíny Tabuľka plast v tvare striešky 100 x 50 mm 

302,00  € 359,38  € 

Tabuľka 
hliník alebo chrómový plex, 
uchytenie obojstrannou páskou 148 x 210 mm 

Nálepka nálepka biela lesklá 100 x 40 mm 

Vytvorenie nového 
diagnostického algoritmu pri 

vybraných nádorových 
ochoreniach Tabuľka plast v tvare striešky 100 x 50 mm 

181,00  € 215,39  € 

Nálepky nálepka biela lesklá 100 x 40 mm 

Identifikácia nových 
markerov v diagnostickom 

paneli neurologických 
ochorení Štítky plast v tvare striešky 100 x 50 mm 

305,00  € 362,95  € 

Centrum excelentnosti pre 
výskum v personalizovanej 
terapii (CEVYPET) Nálepka laminátová nálepka A4 

35,00  € 41,65  € 

Nálepka laminátová nálepka A4 

Nálepka laminátová nálepka 15 x 7 cm 

Nálepka laminátová nálepka 5 x 2 cm 
Karcinogénne a toxické kovy 

v životnom a pracovnom 
prostredí Nálepka laminátová nálepka 2 x 1 cm 

28,00  € 
  
  
  

33,32  € 
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Príloha č. 2: 
 
Názov fakulty + kontaktné 
údaje 

Fakturačné údaje Názov projektu 

Aplikovaný výskum trajektórií 
pohybov rúk v oblasti 
laparoskopických a endoskopických 
operácií, ITMS: 26240220056 

Lekárska fakulta Bratislava, 
 
Ing. Filová Blanka, 
02/59357658 
blanka.filova@fmed.uniba.sk 
 

Univerzita Komenského 
v Bratislave 
Lekárska fakulta Bratislava 
Špitálska 24 
813 72  Bratislava 
IČO: 00397865 01 

Centrum prediktívnej diagnostiky 
nádorov mäkkých tkanív, ITMS: 
26240220052 

Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského 
v Bratislave 
Prírodovedecká fakulta    
Mlynská dolina 
842 15  Bratislava 
IČO: 00397865 06 

Príprava biologicky aktívnych látok na 
báze rekombinantných proteínov 
(BIOREKPROT), ITMS: 
26240220048 

Fakulta sociálnych 
a ekonomických vied  
 
Marek Harakaľ,  
0918 988982 
marek.harakal@gmail.com 

Univerzita Komenského 
v Bratislave 
Fakulta sociálnych 
a ekonomických vied  
Odbojárov 10/A 
820 05  Bratislava 
IČO: 00397865 19 

Tvorba softvérového prototypu pre 
online vzdelávanie verejnej 
správy, podpora diseminácie 
výsledkov aplikovaného výskumu, 
ITMS  26240220018 

Centrum experimentálnej a klinickej 
respirológie, ITMS: 26220120004 
Dobudovanie centra experimentálnej a 
klinickej respirológie (CEKR II) , 
ITMS: 26220120034 
Meranie kinetiky cílií respiračného 
traktu, ITMS: 26220220019 
Centrum excelentnosti pre 
perinatologický výskum, ITMS: 
26220120016 
Dobudovanie centra excelentnosti pre 
perinatologický výskum (CEPV II) , 
ITMS: 26220120036 
Molekulová diagnostika rakoviny 
krčka maternice, ITMS: 26220220113 
Centrum translačnej medicíny, ITMS: 
26220220021 
Vytvorenie nového diagnostického 
algoritmu pri vybraných nádorových 
ochoreniach, ITMS: 26220220022 
Identifikácia nových markerov v 
diagnostickom paneli neurologických 
ochorení, ITMS: 26220220114 
Centrum excelentnosti pre výskum v 
personalizovanej terapii (CEVYPET) , 
ITMS: 26220120053 
Karcinogénne a toxické kovy v 
životnom a pracovnom prostredí, 
ITMS: 26220220111 

Jesseniova lekárska fakulta 
v Martine 
 
Mgr. Martina Antošová, 
PhD. 
0918 657 076 
antosova@jfmed.uniba.sk 

Univerzita Komenského 
v Bratislave 
Jesseniova lekárska fakulta         v 
Martine                          
Záborského 2 
036 01  Martin 
IČO: 00397865 02 

Vybudovanie knižnično-
informačného, výpočtového 
a simulačného výučbového centra 
a modernizácia IKT na JLF UK v 
Martine, ITMS: 26250120031 
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Príloha č. 3 
Celkové výdavky podľa jednotlivých projektov 
 

Názov projektu ITMS 
Cena podľa špecifikácie predmetu 

zákazky za projekt s DPH 

Tvorba  softvérového prototypu 
pre online vzdelávanie verejnej 
správy, podpora diseminácie 
výsledkov aplikovaného výskumu 

26240220018 32,13 EUR 

Aplikovaný výskum trajektórií 
pohybov rúk v oblasti 
laparoskopických a 
endoskopických operácií 

26240220056 360,57 EUR 

Centrum prediktívnej diagnostiky 
nádorov mäkkých tkanív 

26240220052 424,83 EUR 

Príprava biologicky aktívnych 
látok na báze rekombinantných 
proteínov (BIOREKPROT) 

26240220048 592,62 EUR 

Vybudovanie knižnično-
informačného, výpočtového 
a simulačného výučbového centra 
a modernizácia IKT na JLF UK v 
Martine 

26250120031 978,18 EUR 

Centrum experimentálnej a 
klinickej respirológie 26220120004 

64,26  EUR 
 

Dobudovanie centra 
experimentálnej a klinickej 
respirológie (CEKR II)  

26220120034 64,26  EUR 

Meranie kinetiky cílií 
respiračného traktu 26220220019 

358,19  EUR 
 

Centrum excelentnosti pre 
perinatologický výskum 26220120016 280,84  EUR 

Dobudovanie centra excelentnosti 
pre perinatologický výskum 
(CEPV II)  

26220120036 199,92  EUR 

Molekulová diagnostika rakoviny 
krčka maternice 26220220113 846,05 EUR 

Centrum translačnej medicíny 26220220021 359,38  EUR 
Vytvorenie nového 
diagnostického algoritmu pri 
vybraných nádorových 
ochoreniach 

26220220022 215,39  EUR 

Identifikácia nových markerov v 
diagnostickom paneli 
neurologických ochorení 

26220220114 1 212,61 EUR 

Centrum excelentnosti pre 
výskum v personalizovanej terapii 
(CEVYPET)  

26220120053 434,35 EUR 

Karcinogénne a toxické kovy v 
životnom a pracovnom prostredí 26220220111 815,11 EUR 

 


