
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve ZMl/2021-29 

uzatvorenej v zmysle § 409 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej ako „Dodatok") 

Zmluvné strany: 

Kupujúci: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT kód: 

(ďalej ako „Kupujúci") 

a 
Predávajúci: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Označenie registra: 

štatutárny orgán: 
v zastúpení: 

IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT/BIC: 

(ďalej ako „Predávajúci") 

Slovenská akadémia vied 
štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
rozpočtová organizácia 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV 
00 037 869 
2020844914 

SPSRSKBA 

PRAGOLAB s.r.o. 
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 
spoločnosť s ručením obmedzeným 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: s.r.o., 

vložka číslo 5279/B 
Ing. Ladislav Námestek, konateľ 
RNDr. Mariana Danková, PhD., prokurista oprávnený konať 
samostatne 
31352839 
SK2020325142 

SUBASKBX 

(ďalej spolu Kupujúci a Predávajúci aj ako „Zmluvné strany") 
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Č.R .P . 

Preambula 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 3.12.2022 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva"). 

2. Za účelom predchádzania nejasností a nezrozumiteľností, ako aj za účelom právnej istoty sa 
Zmluvné strany po vzájomných rokovania dohodli na uzavret í tohto Dodatku k Zmluve, ktorým 
chcú doplni ť, resp. zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy v nasledujúcom rozsah u. 

Článok 1. 
Predmet Dodatku zmluvy 

1. Týmto dodatkom ku kúpnej zmluve č. ZMl/2021-29, zverejnenej na Centrálnom registri zmlúv dňa 
3.12.2022.s nadobudnutím účinnost i 4.12.2022 a na základe informácie Kupujúceho zaslanej 
Predávajúcemu listom č. 304/2022 zo dňa 17-1-2022 a zistenej skutočnosti pre položku 0.H1.P9 
Výpočtová platforma HW pre systém na simulovanie a modelovanie fyzikálnych procesov 
a vysvetleniu k mernej jednotky uvedenej položky, sa Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli 
na zmene položky 0.H1.P9 v Prílohe č. 7 Zmluvy nasledovne, 

Jednotková Celková Celková 

Názov položky Množstvo 
Sadzba Jednotková 

cena bez MJ cena bez cena 
DPH(%) cena s DPH 

DPH DPH s DPH 

Výpočtová platforma HW 

0.H1.P9 
pre systém na simulovanie 

ks 3 16 245,33 20,00 19 494,40 48 736,00 58483,20 
a modelovanie fyzikálnych 

procesov 

Predmetná zmena sa nijakým spôsobom nedotýka technických parametrov predmetnej položky, tak 
ako sú definované v Prílohe č. 8 Zmluvy, tieto zostávajú nemenné. 

2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. ZMl/2021-29 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy č. ZMl/2021-29 sa týmto nemenia. 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom štyri (4) obdrží Kupujúci a dva (2) rovnopisy 
Predávajúci. 

2. Dodatok nadobúda platnosť podpisom oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po 
jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Zm luvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a 
zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s Dodatok k 
nemu pripájajú svoje podpisy. 

. - 2 5 -01 · 2G22 V Bratislave, dna ........... .. 

Kupuj' 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSC., 
predseda SA V 

• v P-ldiJ~V V Bratislave, dna .... .. ...... . 
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