Zmluva o dodaní dát Č. 082013/TATRY2013
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

OBJEDNÁVATEĽ:
Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Juraj Celler, riaditeľ
Osoby oprávnené konať
vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Dušan Ferianc, námestník riaditeľa,
02/20816201, gkunamestnik@skgeodesy.sk
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000062369/8180
IČO:

17316219

DIČ:

2020838083

(ďalej len „objednávateľ“)
a
DODÁVATEĽ:
Geotronics Slovakia, s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava
zastúpený:
Ing. Rastislav Hrdlovič, konateľ
02/33004057, hrdlovic@geotronics.sk
Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2628768823/1100

IČO:

36356654

DIČ:

2022179280

IČ HPH:
(ďalej len „dodávateľ“)

SK2022179280

Článok I.
Predmet zmluvy
1) Predmetom zmluvy je dodanie meraných GNSS dát a kvalifikované vykonanie
geodetickej služby na zabezpečenie medzinárodnej kampane GNSS vo vysokohorskom
prostredí Tatier – Predné Solisko, Sliezsky dom, Skalnaté pleso a Kráľová hoľa
v nepretržitom režime v prvej dekáde septembra 2013 (v rozsahu 96 hodín bez
prerušenia). Dispečer kampane objednávateľa rozhodne o presnom začatí kampane a o
prípadnej zmene lokality (napr. Rohačka, Hrebienok).
2) Zabezpečenie podpory expedičného výstupu, technického vybavenia a GNSS merania pre
vybrané vysokohorské štíty (Gerlachovský štít, Rysy). Počet výstupov bude spresnený
podľa aktuálneho dispečerského rozhodnutia objednávateľa (počasie).
3) Dodávateľ je povinný spracovať komplexne a úplne všetky získané údaje a vykonať
všetky požadované úkony v súlade s požiadavkami stanovenými objednávateľom, ktoré
budú dodávateľovi dodané najneskôr 24 hodín pred štartom kampane.

Článok II.
Technicko – organizačné požiadavky
1) Zber údajov pomocou prijímačov GNSS Trimble R10; R8.
2) Príjem údajov na určených geodetických bodoch musí byť realizovaný prostredníctvom
certifikovaných, kalibrovaných antén umožňujúcich záznam a ukladanie signálov GPS
NAVSTAR L1C/A, L1C, L1E, LC, LE, L5 a GLONASS L1C/A, L vo formáte Trimble
*.t02.
3) Zabezpečenie nepretržitého merania 96 hodín bez prerušenia podľa Článku I. tejto
zmluvy.
4) Počas celej doby merania zabezpečenie ochrany bodu.
5) Počas celej doby merania zabezpečenie dispečerských služieb z dôvodu manažmentu
GNSS kampane a z dôvodu ochrany osôb a majetku.
6) Dodávateľ sa musí riadiť aktuálnymi dispečerskými pokynmi.
7) Sledovanie a zaznamenanie atmosférických veličín počas celého merania do príslušných
observačných zápisníkov.
Článok III.
Podmienky a spôsob fakturácie
1) Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy v celkovej výške 63.000,00 Eur
bez DPH. Táto cena je konečná a nebude sa navyšovať. K dohodnutej cene dodávateľ
vyúčtuje DPH, ktorá bude vypočítaná podľa zákona platného v čase vystavenia faktúry.
2) Dodávateľ vyhotovuje faktúru spolu s dodacím listom (v dvoch vyhotoveniach pre
objednávateľa) a odovzdá objednávateľovi spolu s predmetom zmluvy. Dátum splatnosti
uvedený na faktúre musí byť 20 dní.
Článok IV.
Všeobecné podmienky
Dodávateľ súhlasí s tým, že objednávateľ zverejňuje informácie podľa tejto zmluvy.
Článok V.
Ukončenie zmluvy
Objednávateľ môže bezodkladne odstúpiť od tejto zmluvy:
a. ak dodávateľ porušil obchodno-záväzkové vzťahy takým spôsobom, ktorý
neumožňuje vecnú a časovú realizáciu predmetu zmluvy.
b. ak dodávateľ opakovane porušuje zmluvné záväzky alebo porušuje zmluvný
záväzok úmyselne.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2) Zmluvný vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov, pričom prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú
zmluvné strany riešiť vzájomným zmierom.
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3) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po dva rovnopisy.
4) Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzavierajú ju v tiesni
ani za nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

....................

..............................................................
za zhotoviteľa

....................

.............................................................
za objednávateľa

( pečiatka a podpis )

( pečiatka a podpis )
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