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STU

TECHNICKÁ UNIVERZITA
V KOŠICIACH

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ
uzatváraná podľa ust. § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník") (ďalej len „Zmluva").,

Táto Zmluva je uzatvorená medzi:
i.
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
v zastúpení:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1, Slovenská republika
00397 687
Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor

(ďalej uvádzaná aj ako „STU")

a

2.
obchodné meno
sídlo
IČO:
v zastúpení:

Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever, Slovenská republika
00 397 610
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor

(ďalej uvádzaná aj ako „TUKE")

a

3.
obchodné meno
sídlo
IČO:
v zastúpení:

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika
00397 563
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor

(ďalej uvádzaná aj ako „ŽU")

(Univerzity STU, TUKE, ŽU budú ďalej v tejto Zmluve označované jednotlivo aj ako „Zmluvná strana", prípadne
„účastník Združenia" a spoločne aj ako „Zmluvné strany", prípadne „účastníci Združenia").

Preambula
Vzhľadom na to, že:
A.

Zmluvné strany majú záujem na spoločnej účasti, podaní spoločnej žiadosti o účasť a spoločnej ponuky
v rámci Výzvy vyhlásenej dňa 11.04.2022 obstarávateľom: Slovenská inovačná a energetická agentúra.
Bajkalská 27, Bratislava (ďalej len ako „Agentúra") pod názvom: „Zabezpečenie prognostickej štúdie"
(ďalej len ako „Štúdia").

B.

Zmluvné strany sa dohodli zriadiť združenie bez právnej subjektivity pre účely uvedené vods. A.
Preambuly tejto Zmluvy, pre účely rokovaní s Agentúrou, a podpisu Zmluvy na samotnú realizáciu (ďalej
uvádzanej ako „Kontrakt").

C.

Zmluvné strany sa rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu a upraviť na jej podklade vzájomné práva a povinnosti
Zmluvných strán, a to voči sebe navzájom, ako aj v súvislosti so vzťahmi združenia voči Agentúre
v súvislosti so Štúdiou, touto Zmluvou a Kontraktom.

1/6

PRETO ZMLUVNÉ STRANY SÚHLASIA S NASLEDOVNÝM:
ČASŤ I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
ÚČEL ZMLUVY

Zmluvné strany týmto vytvárajú združenie bez právnej subjektivity (ďalej len „Združenie") za účelom
úpravy vzájomných práv a povinností pri účasti, podávaní ponuky a prípadných rokovaniach a príprave
Kontraktu ako aj na samotnú realizáciu Štúdie.

1.1.

Článok 2
DEFINÍCIE

Okrem definícií uvedených v odstavcoch A až C Preambuly tejto Zmluvy, na účely tejto Zmluvy, nasledovné
slová a slovné spojenia budú mať tieto významy:

-

„Zmluva" - táto Zmluva o združení.

-

„Kontrakt" - bude znamenať zmluvu podpísanú medzi Zmluvnými stranami a Agentúrou na realizáciu
Štúdie, v znení jej prípadných zmien.

-

„Zmluvná cena" - bude znamenať súhrnnú sumu, ktorá bude uhrádzaná Zmluvným stranám zo strany
Agentúry podľa Kontraktu.

-

„Združenie" - bude znamenať dočasné združenie Zmluvných strán zriadené na podklade tejto Zmluvy.

-

„Vedúci združenia" - bude znamenať Zmluvnú stranu uvedenú v Článku 4 tejto Zmluvy správami
stanovenými v zmienenom článku Zmluvy.

-

„Dodávka" - bude znamenať akékoľvek dodávky alebo predmet(y) plnenia podľa Kontraktu, vrátane
návrhu, dodávky a konzultácií.

-

„Podiel dodávky" - bude znamenať zodpovednosť každej Zmluvnej strany za splnenie Dodávky podľa
zmluvy.
Článok 3
VŠEOBECNÉ PODMIENKY SPOLUPRÁCE

3.1. Počas trvania účinnosti tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riadne a včas plniť svoje povinnosti podľa
Zmluvy, spolupracovať pri podávaní ponuky do súťaže na realizáciu Štúdie, ako aj pri príprave a realizácii
Kontraktu a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo v rozpore s touto Zmluvou a jej účelom,
prípadne účelom Združenia, alebo ktoré by mohlo znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie tohto účelu.
3.2. Vzťah medzi Zmluvnými stranami podľa tejto Zmluvy bude obmedzený na vykonávanie Zmluvy
a Kontraktu. Nič v tomto dokumente nemôže byť vykladané ako úmysel vytvoriť právnu formu s vlastnou
subjektivitou. Ak to vyslovene nie je uvedené v tejto Zmluve, žiadna Zmluvná strana nebude považovaná
za zástupcu inej Zmluvnej strany na akékoľvek účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu
zastupovanej a zastupujúcej Zmluvnej strany.
3.3. Zmluvné strany súhlasia, že cieľom Združenia bude aj úzko spolupracovať a udržiavať dôveru medzi
Zmluvnými stranami pri vykonávaní Dodávky a iných povinností podľa Kontraktu pri najnižších celkových
nákladoch v súlade s požadovanou kvalitou a úrovňou bezpečnosti výsledku Dodávky a pri najlepších
záujmoch Zmluvných strán.
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ČASŤ II.
FUNGOVANIE ZDRUŽENIA
Článok 4
VEDÚCI ZDRUŽENIA

4.1

Slovenská technická univerzita v Bratislave je určená Zmluvnými stranami ako vedúci Združenia (ďalej len
„Vedúci združenia").
j

4.2 Vedúci združenia bude plniť nasledovné úlohy:
• kompletizovať a koordinovať prípravu a podanie ponuky v rámci súťaže na realizáciu Štúdie
v spolupráci s ostatnými Zmluvnými stranami a zastupovať Zmluvné strany pri podávaní ponuky
v rámci súťaže na realizáciu Štúdie,
• viesť technické a obchodné rokovania s Agentúrou a prípadnými tretími osobami (mimo výlučných
subdodávateľov konkrétnej Zmluvnej strany) v súvislosti s rokovaním o Kontrakte, zastupovať Zmluvné
strany a Združenie pri uzatváraní a zmenách Kontraktu a pri jeho realizácii;
• koordinovať postup Zmluvných strán pri rokovaní o Kontrakte, ako aj pri výkone Kontraktu;
• vystavovať čiastkové či súhrnné faktúry voči Agentúre, koordinovať odovzdávanie a preberanie
Dodávky, prijímať platby v mene Združenia a Zmluvných strán a distribuovať ich bezodkladne
jednotlivým Zmluvným stranám za podmienok uvedených v Zmluve;
• viesť a distribuovať informácie, dokumenty a záznamy vymenené medzi Agentúrou a Vedúcim
združenia;
• uchovávať záznamy a viesť účty činností Združenia podľa platných právnych predpisov.
4.3 Zmluvné strany sa zaväzujú informovať zástupcu Vedúceho združenia o všetkých záležitostiach,
skutočnostiach a vývoji, ktoré by mohli byť dôležité a užitočné pre výkon činností a povinností Vedúceho
združenia, alebo ktoré by mohli mať vplyv na Združenie a realizáciu Zmluvy či Kontraktu.
Článok 5
REALIZÁCIA ZMLUVY

5.1

Pre prípad, že Agentúra vyhodnotí ponuku Zmluvných strán v rámci súťaže na realizáciu Štúdie ako
víťaznú, Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť Kontrakt s Agentúrou, za podmienok a v znení, ktoré bude
upresnené po rokovaniach s Agentúrou. Kontrakt uzatvorí s Agentúrou v mene Zmluvných strán Vedúci
združenia.

5.2

Zmluvné strany sa dohodli, že presné vecné a finančné určenie dodávky Zmluvných strán bude stanovené
vzájomnou dohodou Zmluvných strán najneskôr pred podpisom Kontraktu a bude predmetom dodatku
k tejto Zmluve.

5.3

Každá Zmluvná strana, ako účastník Združenia:
a) je povinná v rámci Združenia vyvíjať činnosť, ktorá v súhrne zabezpečí účel Združenia a Zmluvy, ako aj
spoločné vykonanie a odovzdanie Dodávok v rozsahu Kontraktu a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá
by mohla ohroziť, sťažiť alebo znemožniť dosiahnutie účelu Združenia a Zmluvy;
b) je povinná bez odkladu informovať ostatných účastníkov Združenia o všetkých skutočnostiach
dôležitých pre činnosť Združenia podľa tejto Zmluvy a Kontraktu;
c) sa zaväzuje dodržiavať pri svojej činnosti všeobecne záväzné právne predpisy a dbať na dobré meno
Združenia a účastníkov Združenia, ako aj plniť a dodržiavať všetky povinnosti, ktoré pre jednotlivých
účastníkov Združenia vyplývajú z Kontraktu;
d) súhlasí stým a zaväzuje sa, že nevykoná žiadne rozhodnutie alebo nevyvinie žiadnu činnosť
v súvislosti s naplňovaním účelu Združenia proti inému účastníkovi Združenia, ktoré by spôsobili
dotknutému účastníkovi škodu alebo inú ujmu a pod.;
e) má právo spolurozhodovať o obstarávaní spoločných vecí a právo byť informovaný o všetkých, aj
bežných, spoločných veciach Združenia;

5.4

Zmluvné strany sa dohodli, že bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponuky Zmluvných strán podanej
v rámci súťaže na realizáciu Štúdie ako víťaznej, najneskôr však do termínu stanoveného na uzavretie
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Kontraktu, Zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto Zmluve (prípadne osobitnú novú zmluvu), v rámci
ktorej si Zmluvné strany bližšie vymedzia vzájomné práva a povinnosti pri realizácií jednotlivých Dodávok
a Kontraktu.

Článok 6
PLATBY, FINANCOVANIE

6.1

Platby za vykonané Dodávky budú fakturované Agentúre na základe zásad dohodnutých v tejto Zmluve
a podľa podmienok stanovených v Kontrakte.
J

6.2

Pokiaľ to povaha Dodávky a ustanovenia Kontraktu nebudú výslovne vylučovať, Zmluvné strany určili
Vedúceho združenia ako Zmluvnú stranu, ktorá bude fakturovať a prijímať platby. Vedúci združenia
následne za podmienok upravených v Zmluve postúpi časť platby nesporne prislúchajúcu za plnenie danej
Zmluvnej strany na jej účet, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 kalendárnych dní
od obdržania príslušnej platby od Agentúry.

6.3

Vedúci združenia je povinný bez zbytočného odkladu informovať všetky Zmluvné strany o obdržaní
a/alebo omeškaní platieb od Agentúry, ako aj o všetkých ostatných skutočnostiach majúcich vplyv
na finančné záležitosti pri plnení Projektu na základe Kontraktu.

Článok 7
ZODPOVEDNOSŤ ÚČASTNÍKOV ZDRUŽENIA

7.1

Za vady, omeškania, sankcie a iné záväzky vyplývajúce z Kontraktu budú Zmluvné strany zodpovedať voči
Agentúre a tretím osobám spoločne a nerozdielne.

7.2

Medzi sebou Zmluvné strany zodpovedajú za porušenie povinností voči Agentúre alebo tretím osobám
z Kontraktu podľa toho, ktorej Zmluvnej strane možno podľa jej Podielu dodávky alebo podľa zavinenia
pričítať porušenie danej povinnosti. Takáto porušujúca Zmluvná strana bude zároveň povinná do 30 dní
od obdržania výzvy neporušujúcej Zmluvnej strany uhradiť neporušujúcej Zmluvnej strane všetku
vzniknutú ujmu a náklady.

7.3

V prípade, že porušenie povinností voči Agentúre alebo tretím osobám z Kontraktu možno pričítať
viacerým Zmluvným stranám, vysporiadajú sa tieto zodpovedné Zmluvné strany podľa miery
zodpovednosti za porušenie danej povinnosti, a to tak, aby Zmluvná strana, ktorej toto porušenie
povinnosti nemožno pričítať neutrpela z porušenia povinnosti žiadnu ujmu, prípadne ujmu nad rozsah
svojho zavinenia.

7.4

Pokiaľ zodpovednosť za porušenie povinnosti voči Agentúre alebo tretím osobám z Kontraktu nemožno
zistiť alebo určiť alebo by zisťovanie viny a podielu na vine jednotlivých Zmluvných strán bolo
neprimerane náročné alebo nákladné, vysporiadajú sa Zmluvné strany medzi sebou podľa výšky Podielu
dodávky.
Článok 8
NEPLNENIE SI POVINNOSTÍ

8.1

Ak sa niektorá Zmluvná strana:

• zriekne plnenia tejto Zmluvy alebo Kontraktu alebo vyhlási, že nebude plniť túto Zmluvu a/alebo
Kontrakt, alebo zo Združenia vystúpi;
• niektorá Zmluvná strana bude v omeškaní so splnením svojich povinností pri realizácii Dodávky
po dobu 10 dní a nezabezpečí nápravu ani do 30 dní od výzvy Vedúceho združenia,
(takáto Zmluvná strana ďalej uvádzaná ako „Neplniaca strana"),
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môžu sa ostatné Zmluvné strany rozhodnúť, že Podiel dodávky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy môže
namiesto Neplniacej strany vykonať ktorákoľvek Zmluvná strana alebo namiesto Neplniacej strany zveriť
výkon časti Dodávky Neplniacej strany tretej osobe. Zodpovednosť Neplniacej strany za škodu tým nie je
dotknutá.

Článok 9
POSTÚPENIE

9.1

j
Žiadna Zmluvná strana nemôže postúpiť túto Zmluvu úplne alebo čiastočne, ani jej príslušné práva alebo
povinnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu ostatných Zmluvných strán.
Článok 10
SUBDODÁVATELIA

10.1 Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená vykonávať povinnosti z Kontraktu a tejto Zmluvy
prostredníctvom zvolených subdodávateľov v rámci Podielu dodávky takejto Zmluvnej strany v zmysle
tejto Zmluvy (prípadne takéto osoby zmeniť). Zmena subdodávateľa v žiadnom prípade neodbremení
Zmluvnú stranu od plnenia si svojich povinností v zmysle Zmluvy alebo Kontraktu a každá Zmluvná strana
zodpovedá za svojho subdodávateľa tak, ako keby danú časť Dodávky vykonávala sama.

Článok 11
DÔVERNOSŤ
11.1 Informácie súvisiace s touto Zmluvou a rokovaním o Kontrakte, Štúdii, vzťahoch a zámere Zmluvných
strán vo vzťahu k Štúdii (až do podania ponuky), ako aj všetky informácie obchodnej a technickej povahy,
ktoré tvoria obchodné tajomstvo niektorej Zmluvnej strany majú charakter dôverných informácií a žiadna
Zmluvná strana ich nesmie prezradiť, sprístupniť alebo inak poskytnúť tretej osobe a ani ich použiť v
rozpore s ich účelom pre svoje potreby bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej
strany. Písomnosti, dokumentáciu a dátové nosiče poskytnuté ktoroukoľvek Zmluvnou stranou je
prijímajúca Zmluvná strana povinná na vyžiadanie poskytujúcej Zmluvnej strany okamžite vrátiť alebo
podľa pokynov poskytujúcej Zmluvnej strany zničiť. Ak dôjde k úniku skutočností, ktoré majú charakter
dôverných informácií alebo obchodného tajomstva z dôvodov, za ktoré zodpovedá prijímajúca Zmluvná
strana, alebo ak prijímajúca Zmluvná strana poruší ustanovenie tohto článku Zmluvy, je povinná nahradiť
druhej Zmluvnej strane všetku tým spôsobenú škodu.
11.2 Obmedzenia v zmysle predchádzajúceho odseku sa nevzťahujú na poskytnutie dôverných informácií
poradcom Zmluvnej strany (napr. audítorom, právnikom) za predpokladu, že uvedení poradcovia budú
viazaní povinnosťou mlčanlivosti prinajmenšom v rovnakom rozsahu, ako je uvedené v tomto článku
Zmluvy. Rovnako Zmluvné strany berú na vedomie, že porušením ustanovení tohto článku Zmluvy nie je
prípad poskytnutia dôvernej informácie na požiadanie orgánu verejnej moci alebo iného štátneho orgánu
a prípad, kedy je poskytnutie dôvernej informácie Zmluvnej strane uložené všeobecne záväzným právnym
predpisom. Informácie odovzdané na základe tejto Zmluvy a v súvislosti s ňou budú podliehať
podmienkam Článku 12 Zmluvy o dôvernosti po dobu 5 (piatich) rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

Článok 12
TRVANIE A ZÁNIK
12.1 Táto Zmluva sa stáva platnou dňom, kedy bude podpísaná oprávnenými zástupcami všetkých Zmluvných
strán a účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády SR.

12.2 Táto Zmluva, ako aj doba trvania Združenia zaniká:
- písomnou dohodou všetkých Zmluvných strán,
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-

-

momentom, kedy je s prihliadnutím na všetky okolnosti zrejmé, že Zmluvné strany nemôžu uzatvoriť
Kontrakt na realizáciu Štúdie (t.j. v prípade neúspešnej účasti účastníkov Združenia v súťaži pre
realizáciu Štúdie), alebo
v prípade, ak dôjde k uzatvoreniu Kontraktu s Agentúrou, riadnym vykonaním Kontraktu a uplynutím
všetkých povinností a záručných dôb na základe Kontraktu, alebo iným zánikom všetkých povinností
z Kontraktu.
Článok 13
RIEŠENIE SPOROV

13.1 Akékoľvek spory medzi Zmluvnými stranami vzniknuté z dôvodu alebo v súvislosti s plnením tejto Zmluvy,
realizáciou Kontraktu alebo v súvislosti so Štúdiou sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne
vzájomnou dohodou. Pokiaľ dohoda nie je možná, rozhodne na návrh ktorejkoľvek zo Zmluvných strán
vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
Článok 14
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych
predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo
neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti,
neplatnosti, alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany písomne dohodnú na riešení a náhrade neplatného
a neúčinného ustanovenia za nové, ktoré zachová kontext a účel daného neplatného alebo neúčinného
ustanovenia Zmluvy.
14.2 Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe písomného súhlasu
všetkých Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
14.3 Táto Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo Zmluvných
strán obdrží jedno vyhotovenie. Jedno vyhotovenie bude odovzdané Agentúre ako súčasť spoločnej
ponuky.

14.4 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom tejto Zmluvy súhlasia, a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu
vôľu, čo potvrdzujú prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, ktorí Zmluvu podpísali.
V Košiciach dňa 22.4.2022

V Košiciach dňa 22.4.2022

Za Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave:

Za Technickú univerzitu v Košiciach:

Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

V Košiciach dňa 22.4.2022

Za Žilinskú univerzitu v Žiline:

prof. Ing. Jozef Janďačkai, PhD.
/ektor Žilinske/iiniverzil
niverzity v Žiline
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Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
rektor Technickej univerzity v Košiciach

