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Dodatok č. 2 

 k Servisnej zmluve o poskytovaní služieb 
  č. Ú_SAV/LC/2002/2 

 
 

I. 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ :      Úrad Slovenskej akadémie vied 

Sídlo:    Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1   

V zastúpení:   Ing. Ján Malík, CSc., vedúci Úradu SAV 

IČO:            00037869 

DIČ:    2020844914 

Bankové spojenie:  Štátna pokladňa  

číslo účtu:      

Tel.:     02/ 5249 5592 

Kontaktná osoba:  Konečná Božena 

Kontakt:   konecna@up.upsav.sk 

 

 

Dodávateľ: Lazar Consulting, s.r.o.  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  

Registrácia: Obchodný register, Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro,  

 vložka č.16688/B 

Sídlo: Klariská 10, 811 03  Bratislava     

V zastúpení:  RNDr. Maroš LAZÁR, konateľom spoločnosti.   

IČO :         35740175  

DIČ :          2020270593 

IČ DPH : SK 2020270593  

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. Bratislava  

číslo účtu :     

Tel.: 02/546 416 01-3 

Fax: 02/544 316 67 

 

 

 

 

 V súlade s čl. VIII ods. 8.5 Servisnej zmluvy k V.O.SYSTEMu č. Ú_SAV/LC/2002/2 
uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 15.10.2002 a Dodatku č. 1 k tejto zmluve uzavretého dňa 
25.11.2003  sa zmluvné strany dohodli na  uzavretí Dodatku č. 2 s týmto obsahom: 
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II. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tohto dodatku je rozšírenie softvérového produktu pre verejné obstarávanie 
V.O.SYSTEM o ďalšiu - 1 pracovnú stanicu objednávateľa.  

V tejto súvislosti sa zmluvné strany dohodli na novom znení ods. 7.2 Servisnej zmluvy 
č.Ú_SAV/LC/2002/2. Nové znenie tohto odseku je nasledovné: 

„Cena servisného poplatku pre 2 pracovné stanice objednávateľa je 66,-EUR/ 1 mesiac (cena 
bez DPH). DPH bude fakturovaná v súlade s právnymi predpismi platnými v čase fakturácie.“ 

 Všetky ostatné ustanovenia Servisnej zmluvy č.Ú_SAV/LC/2002/2 ostávajú bez zmeny.   

  

 

III. 

Dodacie podmienky k poskytovaným službám 

 
Poskytované služby sa budú vykonávať v súlade so Servisnou zmluvou č. Ú_SAV/LC/2002/2.   

 
IV. 

 

Záverečné ustanovenia 

4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
 nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

4.2 Dodávateľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., 
 ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

4.3 Dodatok je vyhotovený v  troch rovnopisoch,  z ktorých  jeden rovnopis dostane dodávateľ 
 a dva rovnopisy dostane objednávateľ. 

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že dodatku porozumeli, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni, ani 
 za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom. 
 
 

za dodávateľa:       za objednávateľa: 

V Bratislave:                                                                                    V Bratislave:              

  

                 

 
............................................                                                              ........................................... 
      RNDr. Maroš Lazár            Ing. Ján Malík, CSc. 
             Riaditeľ             vedúci Úradu SAV 




