
DOHODA 
 

o čiastočnom zrušení dodávky služieb v rámci projektu „Národný informačný systém podpory 
výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom“, ITMS 

kódy: 26220220001, 26240220001 za obdobie od 1.7. 2013 do 31. 12. 2013 
 

a 
 

o dodávke časti služieb v rámci projektu „Národný informačný systém podpory výskumu a 
vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)“,  

ITMS kódy: 26240220083, 26220220178 na obdobie od 1.7. 2013 do 31. 12. 2013 
 

 
Dohoda sa uzatvára medzi: 

 
objednávateľom: Centrum vedecko-technických informácií SR   
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika 
Zastúpený: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR    
IČO: 151882      
DIČ: 2020798395       

 
a 

 
dodávateľom: SUWECO CZ, s.r.o.      
Sídlo: Klečáková 347, 18021 Praha 9, Česká republika   
Zastúpený: Ing. Nina Suškievičová, konateľ       
IČO:  250 94 769 
DIČ: CZ25094769    
 
 
Predmetom dohody medzi objednávateľom a dodávateľom je dodávka služieb v zmysle 
mandátnej zmluvy, číslo 8/PK/2009 zo dňa 26. 2. 2009 poplatky za prístup a využívanie 
medzinárodných databáz a informačných systémov za obdobie 1.1. 2013 až 31. 12. 2013 
 
Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli na čiastočnom zrušení dodávky služieb v rámci projektu 
„Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k 
elektronickým informačným zdrojom“, ITMS kódy: 26220220001, 26240220001 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na projekte na obdobie od 1.7. 2013 do 
31. 12. 2013. V rámci tohto projektu je možné podľa finančnej analýzy zrealizovanej 
začiatkom marca 2013 uhradiť len dodávku služieb do 30. 6. 2013.  

 
Objednávateľ v zmysle mandátnej zmluvy má ďalej záujem o dodávku časti služieb v rámci 
nového projektu „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – 
prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)“, ITMS kódy: 26240220083, 
26220220178 na obdobie od 1.7. 2013 do 31. 12. 2013 
 



Vzhľadom k tomu, že ide o dva samostatné projekty a faktúra k projektu „Národný 
informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým 
informačným zdrojom“, ITMS kódy: 26220220001, 26240220001 už bola vystavená 
a uhradená, objednávateľ a dodávateľ sa dohodli na nasledovnom postupe:  
 
SUWECO vystaví dobropis CVTI SR k faktúre (identifikácia faktúry nasleduje) za obdobie 
od 1.7. 2013 do 31. 12. 2013 vo výške 837 169,00 EUR.  
 
Identifikácia faktúry: SUWECO CZ s. r. o., IČO: 25094769, IČ DPH: CZ25094769, Externé 
číslo faktúry: 9011300001, Interné číslo faktúry: FD120702, suma za prístup a využívanie 
medzinárodných databáz a informačných systémov za obdobie 1.1. 2013 až 31. 12. 2013 
v sume spolu: 1 674 338,00 EUR.  
 
Následne, po pripísaní dobropisovanej sumy vo výške 837 169,00 EUR na účet  CVTI SR, 
vystaví SUWECO objednávateľovi novú faktúru na projekt „Národný informačný systém 
podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II 
(NISPEZ II)“, ITMS kódy: 26240220083, 26220220178 na obdobie od 1.7. 2013 do 
31. 12. 2013 vo výške 837 169,00 EUR.  
 
Členenie dobropisovanej a znova fakturovanej sumy na jednotlivé databázy (prístupy pre 
slovenské konzorcium na obdobie 6 mesiacov): 

Scopus:           310 754,50 EUR 
Science Direct:         286 615,00 EUR 
Elsevier Science – Reaxys:          47 557,00 EUR 
SpringerLink vrátane LN in Mathematics Computer Science Library:    85 218,00 EUR 
Wiley- Blackwell:         107 024,50 EUR 
 
SUMA SPOLU:          837 169,00 EUR 
 
Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 
Každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy tejto dohody. 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa 8. marca 2013 
 
 
 
 
 
......................................................    ........................................................... 
Ing. Nina Suškievičová, konateľ    prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ 

SUWECO CZ, s.r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR 
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