Zmluva o poskytnutí služby
je uzatvorená v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení jeho
neskorších zmien a doplnkov
Číslo zmluvy u objednávateľa:

Zmluvné strany
l. Objednávateľ:
Obchodné meno:
Geofyzikálny ústav SAV (d'alej len GfÚ SAV)
Sídlo:
Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava
Štatutárny zástupca: RNDr. Ladislav Brimich, CSc., riaditeľ
Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Svetlana Bičárová, PhD.
IČO:
00586935
DIČ :
2020894986
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu :
SK78 8180 0000 0070 0000 61 99
02 5941 0602
Tel.:
02 5941 0626
Fax:
(ďalej

len "objednávate)"')

2. Poskytovateľ:
Meno:
Datum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Číslo OP:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej

Ondrej Jakubjak
21.09.1938
Okružná 76/3, 059 52 Stará Lesná

322 IB 3 IB i
Slovenská sporiteľňa
SK21 090IIIIIil_ _ _ __

len "poskytovatel"')

I.
Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa realizovať kontrolné merania prístrojov na
monitorovanie koncentrácie prizernného ozónu (03 ) pre potreby projektu APVV-0429-12.
II.
Spôsob, miesto a termín plnenia
l . Poskytovateľ sa zaväzuje podľa metodických pokynov objednávateľa zabezpečiť kontrolné
meranie vybraných ozónových analyzátorov a výsledky spracovať vo forme písomnej správy.
2. Poskytovateľ služby sa zaväzuje k zabezpečeniu predmetu zmluvy v termíne odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.3. 2014, a to podľa pokynov objednávateľa.

III.
Odmena
l . Za splnenie predmetu zmluvy vyplatí objednávate!' poskytovatel'ovi odmenu vo výške 725,- €
(slovom sedemstodvadsaťpäť eur) s DPH a to na účet poskytovatel'a v peňažnom ústave, v
ktorom má vedený svoj účet.
3. Vedľajšie náklady (materiál, cestovné, ostatné náklady) poskytovateľa sú zahrnuté v odmene.

IV.
Záverečné

l.

2.
4.
5.

6.
7.

ustanovenia
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákollllíka, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda účilUlosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Táto zmluva je povilllle zverejňovaná podl'a § Sa zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu v centrálnom
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane odkazov na právne
normy porozumeli a na znak súhlasu túto podpisujú ako prejav slobodnej, vážnej a určitej
vôle.

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

V S. Lesnej

dňa .....28.

l. 2014 .......... .

Za objednávateľa :

GEOFYZIKÁLNY ÚSTJI>•
Slovenskej akadémie vied
845 28 &atislava. ~
.

SLOVENSKÁ ~

V S. Lesnej, dňa...~.~ ..

Poskytovatel':

L ..~.1~............

