S PO LOČ NOSŤ

PRE

S T A V E B N Í C T V O,

ZMLUVA O
podľa

Objednávateľ:

1.

2.

Zhotoviteľ:

A

EKO LÓGl U

DIELO

ustanovení OZ § 536-565

Č. OBJEDNÁVATEĽA 19/11

l.

GEO LÓ G l U

Č. ZHOTOVITEĽA 587/2011

ZMLUVNÉ STRANY·..·::

EQ U I S

spol. s r. o.

Račianska

831 02

Zastúpený konatel'om :

BRATISLAVA
RNDR. MARTIN Š UJ AN

Bankové spojenie :

Všobecná úverová banka a. s.

Číslo účtu

58908-062/0200

IČO:

30841054

DIČ:

SK 2020299226

Zápis v OR OS Ba 1.:

odd. Sro, vložka

57

Geofyzikálny

·

Dúbravská cesta 9

č.

21 06/B

ústav

845 28

SAV

B RA T I S L A V A

Zastúpený štatutárnym orgánom :
RNDR. LADISLAV
Bankové spojenie :

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu

7000006172/8180

IČO:

00586 935

DIČ:

2020894986

ll.
1.

BRIMICH, CSc.

PREDMETZMLUVY

Názov úlohy :

"Štúdia posúdenia seizmicity a geologických pomerov
pre Projekt NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice."
2.

Predmetom plnenia je spolupráca zhotovitel'a pri tvorbe seizmologickej databázy pre
región ESO (R

= 300

km) a blízky región ESO (R

= 30

km) a kompletizácia katalógu

zemetrasení pre región ESO. Predmet plnenia sa člení na databázu pre účely Štúdie
realizovatel'nosti NJZ a databázu pre
EQUIS spol. s r.o., Račianska 57
831 02 Bratislava 3

účely Záverečnej

správy (PSHA pre NJZ).

tel : 02-44 250 607, 02-44 250 526, tel.,fax: 02-44 254 250
www.equis.sk, e-mail: equis@equis.sk

Termín zahájenia prác:

1. december 2011.

Termín ukončenia prác:

20. február 2012 (databáza pre účely Štúdie realizovatel'nosti).
30. január 2013 (databáza pre Záverečnú správu - PSHA).

Ak nastane nemožnosť plnenia predmetu zmluvy zo strany zhotovitel'a, odmietnutím súčinnosti,
alebo iného konania objednávatel'a, tretej osoby alebo vyššej moci, ktorým nemohol
zabrániť,

je objednávate!' povinný primerane

IV. .
1.

upraviť

zhotoviteľ

termín plnenia.

CINA DIELA.

Cena za dielo bola stanovená na základe dohody zmluvných strán vo výške :

€ 20 000.- za celý predmet plnenia;
1 o 000.-

pričom za práce pre účely Štúdie realizovatel'nosti je dohodnutá suma

€

za práce pre účely Záverečnej správy je dohodnutá suma

€10000.-

2.

Cena podl'a bodu IV./1 je uvedená be z dane z pridanej hodnoty.

1.

Zmluvné strany dohodli úhradu za práce nasledovne :

a.

Po ukončení časti prác pre účely Štúdie realizovatel'nosti doručí zhotovitef' objednávatel'ovi
faktúru za

b.

Po

časť prác

ukončení

vo výške € 1O 000.-

objednávatel'ovi faktúru za
c.

účely Záverečnej

prác na datábáze pre
časť prác

Objednávate/' uhradí faktúry na

účet

správy (PSHA)

doručí

zhotovitef'

vo výške € 10 000.zhotovitel'a v lehote splatnosti, ktorú dohodli zmluvné

strany na 30 dní.
d.

V prípade vypovedania platnosti tejto zmluvy zo strany objednávatef'a, vyfakturuje
zhotovitef' objednávatel'ovi alikvótnu

čiastku

podf'a rozsahu

skutočne

realizovaných

výkonov.
2.

Sankcie boli dohodnuté zmluvnými stranami nasledovne :

a.

Pri nedodržaní termínu dodávky zo strany zhotovitel'a je dohodnutá zmluvná pokuta vo
výške O. 1 % z ceny príslušnej

časti

bude objednávatef'om uplatnená.

prác za každý

deň

omeškania, a to v prípade, že táto

b.

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry zo strany objednávate/'a je dohodnutá zmluvná
pokuta vo výške O. 1 % z dlžnej

čiastky

za každý

deň

omeškania platby, a to v prípade, že

táto bude zhotovitel'om uplatnená.

1.

Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávate!'
prác a jeden zhotovitel'.

2.

Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné

vykonať

iba na základe dohody zmluvných

strán, a to formou písomného dodatku, potvrdeného oboma zmluvnými stranami.
3.

Vo veciach riešených aj neriešených touto zmluvou platia primerane ustanovenia
Občianskeho

4.

a Obchodného zákonníka.

Táto zmluva nadobúda

platnosť

a

účinnosť dňom

jej obojstranného potvdenia.

V Bratislave, dňa 1. decembra 2011.

Zhotovltel''

f

Geofyziľlny ústav SAV

~QUIS
\

spol. s r. o.

