Zmluva o dielo č. 612/2012

uzavretá medzi zmluvnými stranami :

l. Objednávate!' :

Geofyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 28 BRATISLAVA
IČO : 00586 935
DIČ : 2020894986
zastúpený : RNDr. Ladislav Brimich, CSc.
kontaktná osoba: RNDr. Peter Vajda, PhD.

a
2. Zhutovitel' :

Creation Studio s.r.o.
Komenského č.1438
900 Ol fvlODRA
IČO : 45613494,
DIČ : 2023056013
zastúpená : Ing. Peter Jurčo

Či. I
Predmet zmluvy
l. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vytvorenie dvoch web stránok:
- pre oddelenie gravimetrie a geodynamiky GFÚ SAV a
- pre projekt APW Thermes

2. Plnenie objednávate!' požaduje v rozsahu :
- grafický dizajn, štruktúra menu a obsahu, funkcionailta web stránok, založených na
systéme spravovania obsahu (CMS)
Čl. II
Termín plnenia

l. Termín plnenia v rozsahu predmetu zmluvy je do 21.12.2012
2. Ak nastane nemožnosť plnenia predmetu zmluvy zo strany zhotovitel'a neposkytnutím
súčinnosti alebo iného konania objednávatel'a, tretej osoby alebo vyššej moci, ktorým
nemohol zhotovitel' zabrániť, je objednávate!' povinný primerane upraviť termín plnenia.

Čl. III
Cena diela

l. Cena za dielo bola stanovená na základe dohody zmluvných strán v sume l 500,- € za celý
predmet plnenia.
2. Cena je uvedená bez dane z pridanej hodnoty.

Čl. IV
Fakturácia, platenie a sankcie

l. Zhotovitel'ovi vznikne právo fakturovať dohodnutú sumu po zhotovení diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti 14 dní odo dňa obdržania faktúry.
3. Pri nedodržaní termínu zhotovenia diela je dohodnutá sankCia- zmluvná pokuta vo výške
0,1% z ceny za každý d eň omeškania.
4. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry je dohodnutá sankcia- zmluvná pokuta vo výške
0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Čl.

v

Záverečné ustanovenia

l. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.
3. Zmluvu je možné m e niť výlučne písomnými dodatkami.
4. V záležitostiach výslovne neupravených v tejto zmluve sa zmluvné strany riadia
všeobecnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

1 3 NOV. 2012

V Bratislave, ....................... .
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________________;;;Jj_____________________________ _
Ing. Peter Jurčo

RND{ Ladislav Brimich, CSc
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