Zmluva o dielo
uzavretá podl'a ustanovení OZ § 536-565
č. zmluvy objednávatel'a 644/2014

Čl. l.
Zmluvné strany

Objednávate!' : Geofyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava
zastúpený štatutárnym orgánom : RNDr. Ladislav Brimich, CSc.
vo veciach odborných a technických : RNDr. Dušan Majcin, CSc.
kontakt : geofmadu@savba.sk, tel : 59410602
IČO : OO 586 935
DIČ : 2020894986
bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.účtu: 7000006199/8180
Zhotovitel' :

THERMEX- RNDr. Miroslav Král, CSc.
Bernolákova 5678/82A, 902 01 Pezinok
Číslo zápisu v registri geologických oprávnení MŽP SR: 1001
kontakt: geothermex@gmail.com, tel: +421 908755931
IČO: 31 000 592
DIČ: 1022752918
bankové spojenie: SLSP a.s., IBAN: SK78 0900 0000 0000 1922 4290

Čl. ll
Všeobecné ustanovenie

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 je špecializovaná analýza z oblasti aplikovanej geotermiky
s nasledujúcim požadovaným obsahom a výstupmi:

1.1. Sumarizácia, spracovanie, reinterpretácia a dokumentácia geotermických pomerov
vo dvoch vyčlenených perspektívnych oblastiach pre energetické využitie zemského tepla
metódami HOR na základe výsledkov etapy prác z r. 2013 a geologickej časti úlohy;
1.2. Výpočet tepelno-energetického potenciálu pre vytipované perspektívne geologické
štruktúry v podloží vyčlenených perspektívnych oblastí pre energetické využitie zemského
tepla;
1.3. Spracovanie údajov o termofyzikálnych vlastnostiach hornín pre vybrané
perspektívne štruktúry;

1.4. Spracovanie čiastkovej záverečnej správy za výsledky geologickej a geotermickej
úlohy vr. 2014.

časti

1.5. Výstupom bude čiastková záverečná správa vo formáte .pdf a v tlačenej forme
(textová, tabelárna a dokumentačná časť).

Čl. IV

Termíny plnenia
1. Termín

ukončenia

prác a odovzdanie objednávaterovi : najneskôr do 15.11 .2014
Čl.

v

Cena diela, lehota splatnosti
1. Cena za dielo v rozsahu definovanom v
zmíuvných strán v sume : 4 000,- €.

člá nku

111 bola stanovená na základe dohody

2. Zhotoviter nie je platcom DPH a cena uvedená v bode 1 je bez DPH .
~~. Lehota splatnosti na úhradu faktúry za vyhotovené dielo v dohodnutom rozsahu a
·termíne je 10 dn! odo dňa doručenia faktúry.

Čl. Vi
Všeobecné ustanovenia

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

obj ednávate ľovi

a jeden zhotoviteľovi.

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

~trän

~- Vo veciach neriešených touto zmluvou platia primerané ustanovenia Obchodného
zákonníka.

4. Tato zmluva nadobúda 'platnosť podpisom zmluvnými stranami a účinnosť
nasiedovným dňom po dni uverejnenia v CRZ objednávateľom.
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RNDr. M1roslav K R Á L, CSc.
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Bernolákova 56781821\.902 01 Pezinok

