
DODATOK č . 1
k Rámcovej dohode 12K000040

uzatvorenej dňa 28.12.2012 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov a podľa § 11 a § 64 zák. č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov

medzi zmluvnými stranami

Odberateľ:
Názov: Ústav informácií a prognóz školstva
Sídlo: Staré grunty 52, 842 44 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: Ing.Juraj Homola, generálny riaditeľ
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 
IČO: 00039691
zapísaný: Register organizácii Štatistického úradu Slovenskej republiky
(ďalej len „odberateľ”) 
a
Dodávateľ: DOXX -  Stravné lístky, spol. s r.o.
Sídlo Kálov356,010 01 Žilina
Zastúpený Ing. Eva Šmehylová, konateľka
Poverený k podpisu Ivan Mlynarčik, obchodný riaditeľ
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
IČO 36 391 000
DIČ 2020104449
Zapísaný OR Okresného sudu Žilina, Odd. Sro, vl. č. 12115/L
(ďalej aj ako „dodávateľ")

Na základe listu číslo: 2013 - 20510/57047:1-30 zo dňa 5.12.2013, vec: „Rozhodnutie o zrušení 
rozpočtovej organizácie Ústav informácii a prognóz školstva“

sa  zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 1 k Rámcovej dohode 12K000040 v tomto znení:

1. Názov spoločnosti a fakturačné údaje odberateľa pre plnenie Rámcovej dohody od 1.1.2014 budú: 
Centrum vedecko-technických informácii SR 
Lamačská cesta 8/A 
811 04 Bratislava 
IČO: 00151882 
IČ DPH: SK2020798395 
Peňažný ústav: Štátna pokladnica 
číslo účtu: 7000064743/8180

Spoločné a záverečné ustanovenia Dodatku

1. Dodatok k Rámcovej dohode nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky v 
súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.



2. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody č. 12K000040 týmto dodatkom neupravené zostávajú 
v platnosti nezmenené

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpisani odberateľ obdrží dve 
vyhotovenia a dodávateľ dve vyhotovenia.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam Dodatku č, 1 porozumeli čo do obsahu aj rozsahu, 
vyjadruje ich slobodnú vôľu, na znak čoho k nej pripojujú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 7 .1 . 2014 

za odberateľa

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc 

štatutárny zástupca CVTI SR

V Banskej Bystrici, dňa 27.12. 2013 

za dodávateľa

Ivan  Mlynarčik

'obchodný riaditeľ




