
 

Objednávate!' : 

Zhotovitel' : 

Zmluva o dielo 

uzavretá podl'a ustanovení OZ § 536-565 

č. zmluvy objednávatel'a 622/2013 

Čl. l. 

Zmluvné strany 

Geofyzikálny ústav SAV 

Dúbravská cesta 9 845 28 Bratislava 

zastúpený štatutárnym orgánom: RNDr. Ladislav Brimich, CSc. 

vo veciach odborných a technických : RNDr. Vladimír Bezák, CSc. 

kontakt: geofbezv@savba.sk tel.: 59410613 

IČO: oo 586 935 DIČ : 2020894986 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu : 7000006199/8180 

RNDr. Martin Šujan - ABgeo 

Račianska 25 831 02 Bratislava. 

Geologické oprávnenie MŽP SR č.: 

Preukaz odbornej spôsobilosti č.: 

kontakt: mato@equis.sk 

IČO: 116 66 919 

Bankové spojenie: VÚB 

Čl. ll 

Všeobecné ustanovenie 

76/FO 

70/93 

tel.: 0905 250607 

DIČ : 1024880109 

č. účtu : 87 40-062/0200 

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na 

riešenie projektu č. APW-0724-11 pod názvom "Štruktúra a tepelný stav litosféry 

Západných Karpát : potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska". 



 

Čl. 111 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zákazky sú špeciálne geologické a geofyzikálne dáta z geotermicky 

vyčlenených území Slovenska (definovaných v prílohe 1 výzvy k tejto zákazke s názvom: 

"Analýza geologicko-geofyzikálnych dát vo vyčl~nených záujmových oblastiach 

Slovenska") v rámci vnútorných Západných Karpát a ich analýza s nasledujúcimi 

požadovanými výstupmi : 

1.1. zlomové štruktúry -vyznačenie v mape a kinematika; 

1.2. zobrazenie pozície (plošné a hÍbkové rozsahy) horninových komplexov vhodných 

pre exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia metódou EGS ( 

granitoidy a ďalšie intruzívne horniny, vulkanity, pieskovce... ) v záujmových 

hÍbkach medzi 2 až 6 km; 

2. Súčasťou dodávky je záverečná správa s prílohami charakterizovanými v predmete 

zákazky. 

Čl. IV 

Termíny plnenia 

1. Termín ukončenia prác a odovzdanie objednávatel'ovi : do 30.11.2013 

Čl. v 

Cena diela 

1. Cena za dielo bola stanovená na základe dohody zmluvných strán v celkovej sume 

8 500.- Eur. 

2. Zhotovitel' nie je platcom DPH. 

3. Lehota splatnosti na úhradu faktúry za vyhotovené v dielo dohodnutom rozsahu a 

termíne je 1 O dní odo dňa doručenia faktúry. 



Čl. Vl 

Všeobecné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden sa doručuje 

objednávateľovi a jeden zhotoviteľovi. 

2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len na základe dohody zmluvných 

strán formou písomného dodatku. 

3. Vo veciach neriešených touto zmluvou platia primerané ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvným'i stranami a účinnosť 

nasledovným dňom po dni uverejnenia v CRZ objednávaterom. 

V Bratislave, 2 8 -06- 20t3 

GEOFYZiKÄJNY ÚSTAV 
Slovef):>!<.tli 2:·.ademie vied 

~4528Bralislé01fa.~ 

za objednávateľa 

V Bratislave, 

i21IC•o 

za zhotoviteľa 




