
Dodatok č. 1 
k Zmluve o zabezpečení prístupových práv k databáze 

č. 71/NISPEZ/2018 zo dňa 13.03.2018 
uzatvorenej  v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej iba „Dodatok č.1“) 

A. Zmluvné strany 

 

I.  Objednávateľ: 

Názov: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

IČO: 00151882 

IČ DPH: 2020798395 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  

 

V mene ktorého koná: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 

ďalej ako „Objednávateľ“ 

 

II.  Poskytovateľ: 

Názov: SUWECO CZ, spol. s r.o. 

Sídlo: Kostelec u Křížků 156, 251 68  Štiřín, ČR 

IČO: 25094769 

IČ DPH: CZ25094769 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

 

V mene ktorého koná: Ing. Nina Suškevičová, konateľ 

 

ďalej ako „Poskytovateľ“ 

 

 spolu ako „Zmluvné strany“ 

 

Úvodné ustanovenia 

 

Zmluvné strany dňa 13.03.2018 uzatvorili Zmluvu o zabezpečení prístupových práv k databáze č. 
71/NISPEZ/2018 predmetom ktorej je poskytovanie služieb, konkrétne prístupových práv  k databáze 
Springer Nature (ďalej len „zmluva“). 

 

 
 



A. Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa v zmysle časti D. 3), F. 4) a I. 15) zmluvy a v súlade s postupom v zmysle § 18 ods. 
1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 1: 

 

1) Obdobie prístupov/údajov sa predlžuje do 31.12.2019.  
2) Cena za predmet zmluvy podľa časti D. zmluvy je stanovená dohodou ako suma za prístupové 

práva (časť D. 1) a doplnkové služby (časť D. 4) v celkovej výške 528 925,00 Eur bez DPH  
(slovom päťstodvadsaťosemtisícdeväťstodvadsaťpäť Eur).  

 

Obdobie prístupov / údajov EUR bez DPH EUR s DPH 

  1.1.2019  – 31.12.2019 528 925,00 634 710,00 

 

3) Sumu za údaje obdobia 01.01.2019 – 31.12.2019 je Poskytovateľ oprávnený fakturovať do 14 dní 
od nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1. 

4) Platnosť zmluvy sa predlžuje na základe opcie o rok, t. j. do 31. decembra 2019. 
5) Poskytovateľ prehlasuje, že potvrdenie, ktoré tvorí Prílohu č. 3 zmluvy je naďalej platné a je 

oprávnený predávať danú databázu na území Slovenskej republiky.   
6) Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nezmenené platia v pôvodnom znení. 
7) Zmluvné strany prehlasujú, že uvedený Dodatok č. 1 uzatvorili na základe vážnej a slobodnej 

vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená,  ustanovenia Dodatku č. 1 sú pre nich zrozumiteľné 
a určité, neuzavreli ho v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Dodatok č. 1 
si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

8) Dodatok  č. 1  nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

9) Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise každá zo 
zmluvných strán dostane po dva rovnopisy. 

  

 

 

V Bratislave, dňa ........................... V Bratislave, dňa ......................... 

 

 
 
_____________________________                            ___________________________ 
             Objednávateľ                                                            Poskytovateľ 
Centrum vedecko-technických                                           Suweco CZ, s. r. o. 
             informácií SR                                                         Ing. Nina Suškevičová                        
     prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.                                                    konateľ 
           generálny riaditeľ 

 


