DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE
uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník”) dňa 17. 07. 2014 medzi:
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. so sídlom Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 739 347, spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 16611/B
(ďalej len „PwC”)
a
Centire s. r. o. so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 866 857,
spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č. 63082/B
(ďalej len „Centire“)
(PwC a Centire ďalej spoločne aj ako „Zhotoviteľ“)
a
Centrum vedecko-technických informácií SR so sídlom Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava,
IČO: 00151882
(ďalej len „Objednávateľ“)
(Zhotoviteľ a Objednávateľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako
„Zmluvná strana“. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve sa ďalej označuje ako
„Dodatok“.)
Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
1.

PREDMET DODATKU

1.1

Zmluvné strany sa dohodli, že na realizácii Projektu sa na pozícii Hlavných expertov budú
podieľať aj nasledovní experti:
Hlavný Expert na pozíciu č. 3
Hlavný Expert na pozíciu č. 8
Hlavný Expert na pozíciu č. 8
Hlavný Expert na pozíciu č. 8
Hlavný Expert na pozíciu č. 9
Podpísané životopisy uvedených expertov tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku. Rovnako sú
súčasťou Prílohy č. 1 tohto Dodatku podpísané čestné vyhlásenie expertmi. Príloha č. 3 Zmluvy
sa týmto dopĺňa o životopisy expertov tvoriace Prílohu č. 1 tohto Dodatku. Ustanovenie Článku
V bodu 4 Zmluvy sa primerane vzťahuje aj na Hlavných expertov podľa tohto bodu 1.1.

1.2

Zhotoviteľ berie na vedomie, že angažovaním ďalších expertov v zmysle tohto Dodatku mu
nevzniká nárok na zvýšenie ceny za zhotovenie diela dohodnutej v Článku III bode 3 Zmluvy ani
sa nemenia žiadne iné jeho povinnosti stanovené v Zmluve.
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2.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1.

Dodatok je možné meniť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to písomnou
formou.

2.2.

Dodatok je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom 2 (dva)
rovnopisy sú určené pre Zhotoviteľa a 4 (štyri) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa.

2.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku, jeho obsahu porozumeli,
Dodatok je dostatočne určitý a zrozumiteľný a nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená, Dodatok im ukladá právne záväzky, ktoré sú pre ne záväzné a môžu byť voči nim
vymáhané podľa ustanovení Dodatku a Zmluvy.

Príloha č. 1: Životopisy expertov
Bratislava, _______________

______________________________

____________________________

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Ivo Doležal
splnomocnený na konanie

Centrum vedecko-technických informácií SR
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
gerenálny riaditeľ

______________________________
Centire s. r. o.
Mgr. Renáta Kiselicová
konateľ
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