DODATOK Č. 1 K ZMLUVE NA ZABEZPEČENIE DODÁVOK TOVAROV, PRÁC A
SLUŽIEB
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov(ďalej len "Obchodný zákonník")
(ďalej v texte len "Dodatok")

Článok l.
ZMLUVNÉ STRANY

1 . Názov organizácie:

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

Sídlo organizácie:
štatutárny orgán:

Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava - Karlová Ves
RNDr. Ladislav Brimich, CSc., riaditel'
IČO:
00586935
DIČ:
2020894986
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000006199/8180
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
RNDr. Ladislav Brimich, CSc.
b) technických:
RNDr: Igor Túnyi, DrSc.
(ďalej len "Objednávate!"')

a
2. Názov:
Sídlo:
štatutárny orgán:
Zapísaná v:

Peter števovič FX - Tlač
Trenčín 911 08

J. Halašu 22,

OU Trenčín, živnostenský register, sp. č. 200014/97
34942556
1020117802
SK1020117802
Bankové spojenie:
Poštová banka
Číslo účtu:
20078841/6500
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: Peter števovič
a) zmluvných:
Peter števovič
b) technických:
Peter števovič
Číslo telefónu:
0903442869
Číslo faxu:
Email:
fxtlac@t-zones.sk
(ďalej len "Dodávate!"')
IČO:
DIČ:
IČDPH:

uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve na
len "Dodatok"):

zabezpečenie

dodávok tovarov, prác a služieb

(ďalej

Článok ll.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v tomto Dodatku k Zmluve na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a
služieb, uzatvorenej dňa 10.09.2012 dohodli na zmene tejto Zmluvy v časti Príloha č.1:
HARMONOGRAM, ktorá po vykonaných zmenách znie:

Príloha

č.

1: HARMONOGRAM

Harmonogram zákazky Grafické spracovania a tlače publikácie projektu "Vytvorenie a potvrdenie
teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertmi".
Populárne vedecká publikácia, zameraná na geofyziku. Presné určenie: Akrécia planéty Zem
impulzným magnetickým pol'om.
September 2013 - Január 2014
• Preklady odborných vedeckých prác z anglického jazyka cca 70 normostrán
September 2013 - Máj 2014
• Profesionálna fotografia (portréty, makrofotografia, dokumentaristika, produktová fotografia,
skupinová fotografia) spolu cca 250 fotografií
• Redakčné spracovanie a sadzba, novinárske spracovanie textov
• Jazykové korektúry
• Popularizačný prepis vedeckých prác a textov
Výroba grafov, nákresov, schém a diagramov, cca 100 obrazov
Apríl 2014 - August 2014
• Komplexné grafické spracovanie a tlače publikácie, ktorá bude výstupom realizovaných
teoretických a experimentálnych štúdií, bude obsahovať postupy, ktoré viedli k potvrdeniu
novej teórie vzniku Zeme
• Jazykové korektúry
• Výroba grafov, nákresov, schém a diagramov, cca 1OO obrazov
• Vytvorenie pútavého grafického layoutu publikácie
September 2014
• Kompletne vytvorená elektronická verzia publikácie na schválenie pre GFÚ SAV
Október 2014 - November 2014
• Kompletná tlač publikácie 320 strán, 4+4 CMYK, 100-150g papier natieraný 210 x 235 mmviazaná, šitá, s tvrdým laminovaným prebalom. Náklad 1000ks + DVD disk 1000 ks plus
papierový obal.
• Zabezpečenie vylisovania DVD disku a jeho zakomponovanie do publikácie
November 2014
• Odovzdanie diela

Článok 111.
OSTATNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Zmluvy na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb zo dňa
10.09.2012, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej
v platnosti a účinnosti.

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1
4.2

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami obidvoch zmluvných
strán a úči nnosť dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávate!' a dva
Dodávate ľ.

4.3
4.4

Dodatok tvorí neoddeliternú súčasť Zmluvy na zabezpečenie dodávok tovarov, prác
a služieb zo dňa 10.09.2012.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali ,
porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné
prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené
k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpfsali.

V Bratislave,

dňa ... !:.!J./~..~·0/.3

V Trenčíne ,

GEOFYZIKÁLNY ÚSTAV
Slovenskej akadémie vied
<45 28 Bratislava. Dúbravská sta

Objednával f

,,
l

dň a :

27. 11. 2013

