
Zadávater 

Sídlo 

štatutárny zástupca 

Bankové spojenie 

Číslo účtu 

IČO 

(ďalej len "zadávate l'") 

Riešiter 

Sídlo 

štatutárny zástupca 

Bankové spojenie 

Číslo účtu 

IČO 

(ďalej len "riešiteľ) 

Dodatok č.1 

ku KONTRAKTU 
Číslo u zadávateľa: ZML-3-2/2013-VSÚ 

Číslo u riešitel'a: 230/2013 

uzatvoreného 1. 2. 2013 

medzi 

štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) 

Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26 

PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc. predsedníčka 

Štátna pokladnica 

7000072444/8180 

166197 

a 

INFOSTAT· Inštitút informatiky a štatistiky 

Dúbravská cesta 3, 845 24 Bratislava 45 

Tibor Papp, PhD., riaditel' 

Štátna pokladnica 

7000088737/8180 

003964 

V súlade s čl. VIl bod 7.1 kontraktu sa účastníci kontraktu dohodli na tomto dodatku 

Čl. l 

1. Predmet činnosti riešitel'a uvedeného v čl. l. bod 1.1. kontraktu sa dopÍňa písmenom e), ktoré 
znie: 

"e) spracovanie cien v stavebníctve, príloha č. 5.". 

2. Podrobnejšia špecifikácia úlohy/činností a podmienky ich prevzatia sú uvedené v "Protokole 
o zadaní úloh a prevzatí práce". 



Čl. ll 

1. V čl. 111 bod 3.1 kontraktu sa objem finančných prostriedkov 78 660,- EUR zvýši o 20 480,
EUR na celkovú čiastku 99 140,- EUR. 

2. Čl. 111 bod 3.2 písm. b) kontraktu sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 
"b) poskytnúť riešiteľovi platbu finančných prostriedkov určených na úlohy podl'a čl. l. bod 1.1 

písm. b) až e) kontraktu po jej ukončení a protokolárnom prevzatí úlohy." 

Čl. 111 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma štatutárnymi zástupcami 
účastníkov kontraktu a účinnosť dňom jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každého účastníka. 

3. Ostatné ustanovenia kontraktu, neupravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti. 

Bratislava 

PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc. 
predsedníčka šú SR 

Bratislava 
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Príloha č. 5 
štatistický úrad Slovenskej republiky 

PRQ'JO!.(Ol! O ZADANr úUOHY: A"PREV-ZÄlÍ PRÁCE 

1. Zadávateľ štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 
sekcia/odbor: 

2. Riešite!' 
Zodpovedný 
riešite!': 

Inštitút informatiky a štatistiky, Dúbravská 3, 845 24 Bratislava 45 
-. ~ - 22001 

3. Zadanie na rok: 
Požadovaný termín odovzdania: 

4. Identifikácia zadanej úlohy 
a) identifikačné číslo a názov: 

b) špecifikácia obsahovej náplne úlohy 

Ing. TaiianaľRetov~ i 

2013 
31.1.2.2013. 

Zabezpečenie aktualizácie aplikačného programového vybavenia pre štvrťročné 
spracovanie cien v stavebníctve na základe technického projektu, ktorý je záverečným 
výstupom z revízie váhovej schémy na nový základ "rok 2010 = 100" a jeho inštalácia na 
pracovisko šú SR v Trenčíne. 
Dodanie mesačného odhadu cien v stavebníctve za mesiace 
01 , 02, 04, 05,07,08, 10,11/2013 

c) požadovaná forma ukončenia úlohy: 
aplikácia APV, dodanie mesačných odhadov, 

5. Spolupráca zo strany zadávateľskej organizácie: 
Kontrolný deň: 

6. Riešitel'ský tím: 

Metodické konzultácie 
priebežne 

Ing~ Alexander L~ng1 
Riešitel'ská kapacita v čm: 8 Predpokladané náklady: 20 480.:.'1 

Dátum zadania: 
Meno, priezvisko a 
podpis 

za INFOSTAT: 

zodpovedný riešiteľ 

riaditeľ 

SME-2/2009 

za ŠÚ SR: 

gestor úlohy 

generálny riaditer se kcle 
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7. Zmeny v zadaní úlohy požadované zadávatel'skou/riešitel'skou organizáciou1 počas 
riešenia: 
a) špecifikácia zmeny: 

a1) 

a2) 

Dátum zadania: 
Meno, priezvisko 
a podpis 
za INFOSTAT: 

zodpovedný riešiter 

riaditeľ 

.ll; Prevzatie práce· 

8. Stručný oopis odovzdávanej práce: 

Termín: 
Zodp.: 

Termín: 
Zodp.: 

za šú SR: 

gestor úlohy 

GR sekcie/riaditeľ SO 

9. Vyjadrenie zadávateľskej organizácie k odovzdávanej práci (porovnanie špecifikácií 
odovzdávaného výstupu s požiadavkami stanovenými v zadaní, plnenie požiadaviek na 
implementáciu) 

Dátum prevzatia: 
Meno, priezvisko 
a podpis 
za INFOSTAT: 

1 nehodiace sa prečiarknfte 

SME-2/2009 

zodpovedný riešiteľ 

riaditeľ 

za šú SR: 
···· ···t•••••t t•••······ .. , .. ....... . +i+io•·········· 

gest()( úlohy 

GR sekcie/rladltef SO 
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