Dodatok č. 1 k zmluve 72_SEE_SCIENCE_2012
Zmluva o dielo k nadnárodnému projektu
Boosting innovation through capacity building and networking of science centres
in the South-East Europe region:
Draft Transnational State of Art Report
“Návrh Nadnárodnej správy o centrách vedy“
v anglickom jazyku
uzatvorený podľa ustanovenia Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Právna forma:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Štátna príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ
IČO:
00 151 882
DIČ:
2020798395
Kontaktná osoba objednávateľa:
RNDr. Katarína Teplanová, PhD., Ing. Eva Kalužáková
Telefón:
02/ 69 253 139
E-mail:
kaluzakova@cvtisr.sk
na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky
Sídlo:
Mlynská dolina , 842 48 Bratislava
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan
IČO:
00397865
IČ DPH:
SK2020845332
Kontaktná osoba zhotoviteľa: PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.
Telefón:
02/60295412
E-mail:
vhaverlikova@fmph.uniba.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000241906/8180
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I.

Zmena harmonogramu zhotovenia diela (Článok III. zmluvy)

Vzhľadom na oneskorenie dodania podkladov pre vytvorenie Diela z tretej strany sa upravuje
harmonogram dodania Diela nasledovne:
I. Návrh koncepcie Nadnárodnej správy o centrách vedy do 18. júna 2012
II. Návrh správy o dobrej praxi v európskych centrách vedy
III. Prvé spracovanie rozvojových tém centier vedy a ich zjednotenie do 25. júna 2012
IV. Návrh Nadnárodnej správy o centrách vedy v Juhovýchodnej Európe (bez
projektových štúdií), do 30.októbra 2012
V. Návrh Nadnárodnej správy o centrách vedy v Juhovýchodnej Európe s projektovými
štúdiami na nové centrá vedy, do 15.novembra 2012.
II.

záverečné ustanovenia

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom znení nemení a zostáva v platnosti
ako celok.
2. Tento dodatok je spracovaný v dvoch vyhotoveniach, pričom každé má platnosť
originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto dodatku v súlade s platnou právnou
úpravou platnou na území SR. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho
podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po
zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju
podpísali.
V Bratislave dňa 14. augusta 2012

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.........................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
riaditeľ

.............................
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan
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