DODATOK č. 2 ku KONTRAKTU
uzatvorenému 20. decembra 2018 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370
z 18. decembra 2002 bod B.1

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU
Zadávateľ
Sídlo
Štatutárny zástupca
Bankové spojenie
Číslo účtu – IBAN
IČO
Číslo kontraktu u zadávateľa:

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26
Ing. Alexander Ballek, predseda úradu
Štátna pokladnica
SK4681800000007000072444
00166197
ZML-3-54/2018-400

(ďalej len „zadávateľ")
a
Riešiteľ
Sídlo
štatutárny zástupca
Bankové spojenie
Číslo účtu- lBAN
IČO
Číslo kontraktu u riešiteľa:

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15
Tibor Papp, PhD., riaditeľ
Štátna pokladnica
SK3801800000007000088737
00003964
1321/2018

(ďalej len „riešiteľ“)
(zadávateľ a riešiteľ spolu ako „účastníci kontraktu")
V súlade s čl. IX bodom 9.1 kontraktu uzatvoreného 20. decembra 2018 na základe uznesenia
vlády SR č. 137/2002 bod B.1, v znení dodatku č. 1 zo dňa 26. augusta 2019 (ďalej len „kontrakt'')
sa účastníci kontraktu dohodli na tomto dodatku:
Čl. I
1. V čl. IV bode 4.1 suma „712 220 eur“ sa nahrádza sumou „732 860 eur“.
2. V prílohe č. 1 sa riadok označený číslom úlohy „500-1“ nahrádza novým riadkom, ktorý znie:
500-1

„

Sústredenie a odovzdanie
aktuálnych zdrojových
textov, zdrojových kódov k
Dielu APV Ceny, kompletnej
dokumentácie a technických
údajov, vrátane
nadobudnutia a postúpenia
licencií

20. 12. 2019

35

2580

90 300

Ivanco

Papp

“.

3. V prílohe č. 1 sa v poslednom riadku označenom slovom „SPOLU“ slovo „278“ nahrádza slovom
„286“ a suma „712220“ sa nahrádza sumou „732860“.
4. V prílohe č. 1a sa názov úlohy nahrádza novým názvom, ktorý znie:

„Špecifikácia úlohy č. 500-1 Sústredenie a odovzdanie aktuálnych zdrojových textov, zdrojových
kódov k Dielu APV Ceny, kompletnej dokumentácie a technických údajov, vrátane
nadobudnutia a postúpenia licencií“
Čl. II
1. Tento dodatok zverejnia obe zúčastnené strany na svojich webových sídlach do siedmych dní
od podpísania dodatku oboma účastníkmi kontraktu.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu a je vyhotovený v štyroch exemplároch,
po dvoch pre každého účastníka kontraktu.
3. Ostatné ustanovenia kontraktu neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

Bratislava ___ . 12. 2019

Ing. Alexander Ballek
predseda Štatistického úradu SR

Bratislava ___ . 12. 2019

Tibor Papp, PhD.
riaditeľ INFOSTAT-u

