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DODATOKč.1

ku KONTRAKTU
uzatvorenému 14. decembra 2017 na základe uznesenia vlády SR č. 137/2002 bod B.1
Číslo u zadávateľa: ZML- 3-45/2017-400
Číslo u riešiteľa: 1421/2017

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU

Zadávateľ

Sídlo
štatutárny zástupca
Bankové spojenie
Číslo účtu - IBAN
IČO
(ďalej

štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26
Ing. Alexander Ballek, predseda úradu
Štátna pokladnica
SK4681800000007000072444
00166197

len „zadávateľ")

a
Riešiteľ

Sídlo
Štatutárny zástupca
Bankové spojenie
Číslo účtu- lBAN
IČO
( ďalej len „riešiteľ)

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

V súlade s čl. VIII bodom 8.1 KONTRAKTU uzatvoreného 14. decembra 2017 na
základe uznesenia vlády SR č. 137/2002 bod B.1 (ďalej len „kontrakt'') sa účastníci kontraktu
dohodli na tomto dodatku:
Čl. l
1. V čl. III. v bode 3.1 kontraktu sa objem finančných prostriedkov „609 280 €"
o „ 17 920 €" na celkovú čiastku „627 200 €"

zvýši

2. V čl. III. bod 3.2 kontraktu sa doterajší text označuje ako písmeno a) a doplňa sa
písmeno b), ktoré znie:
"b) zadávateľ sa zaväzuje poskytnúť riešiteľovi platbu finančných prostriedkov určených
za úlohy č. 14 a 15 sekcie 800, po ukončení a protokolárnom prevzatí úlohy.".
3. V Zozname výskumno-vývojových úloh na rok 2018, ktorý tvorí prílohu kontraktu, sa
úlohy sekcie 800 doplňajú o nové úlohy č. 14 a 15 (s podúlohami 14/1, 14/2, 14/3, 15/1,
15/2, 15/3). Špecifikácia doplnenej úlohy tvorí prílohu tohto dodatku a podrobná
špecifikácia úlohy a podmienky ich prevzatia budú uvedené v Protokole o zadaní úlohy
a prevzatí práce.

~lill89

fllOJJHIO)I

089!

o:,u11111

4. V sumári na konci Zoznamu výskumAo - vývojových úloh na rok 2018 kontraktu
suma „609 280" nahrádza sumou „627 128''.
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Čl. III

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami účastníkov
kontraktu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu a je vyhotovený v štyroch
exemplároch, po dvoch pre každého účastníka.
3. Ostatné ustanovenia kontraktu neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
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C1s!a ulah} Na1av ulohy

800-1 /1
800-14f.!
800-I4/J

R„llúcl• zmien súvi1laclch • ravlzlaml v6hovych 1chém do 1pncovanr produklných canovych it1t11Uk.
Aktualizácia váhových schém zisrcwania cien stavebných pnie, zabezpečenie výpočtu cenových indexcw lt zäkla<lu Priemer roka 201 s = 100.
Aklualizácia váhových schém zisťovania cien vybraných lrhOVých slu!íob, zabezpečenie výpočtu ceno,ých indexov k základu Priemer roka 2015 • 100.
Prepočel časových radov indexov cien priemyselných výrobcov za GESMES.

800-15

Tvorba SPM modelu ui•tujúcaj epH1<6cle APV Ceny

800-15/1
800-15/2
800-1513

Dodanie p,véhO drattu dokumentácie na pripomienkovanie
zaprocovanie pripomienok a finalizácia dokumentácie
C>dovwanie a prezentácia lin.\lnehO dol<umenlu

800-14

•

Termin CM

Cena

10

Cl.! Cena za ulohu

30.4.2018
15.4.2018
15.4.2018
30.4.2018

4

31.12.2018

3

7680

7

171120

2560

10240
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Koleaáro\
Adamec

lvanco

15.4.2018
2.52018
2 7 2018

Kolealirov6
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