Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 409 a násl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, § 11 a § 64 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších prespisov
Kupujúci:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

Ústav informácií a prognóz školstva
Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4
Ing. Peter Jakub, generálny riaditeľ
00039691
2020890135
Štátna pokladnica
a)000000 7000152110 1 8180
b)000000 7000073244 1 8180
Register organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky
(ďalej len „Kupujúci“ )
a

Predávajúci:
Sídlo :
V zastúpení:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

REMPO, s.r.o.
Stará Vajnorská 19
832 54 Bratislava
Ing. Klára Dvorecká
konateľka spoločnosti
Ing. Stanislav Baláž
konateľ spoločnosti
35 819 081
2020236944
SK 2020236944
V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:
Sro, vložka č.24810/B
( ďalej len „Predávajúci“ )

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky o zrušení rozpočtovej organizácie Ústav informácií a prognóz školstva zo
dňa 05.12.2013 došlo ku dňu 31. 12. 2013 k zrušeniu rozpočtovej organizácie ÚIPŠ a
jej následnému zlúčeniu s príspevkovou organizáciou Centrum vedecko-technických
informácií Slovenskej republiky, a to k 01. 01. 2014. Tento dodatok k Rámcovej
dohode č. 1670/2013 zo dňa 09.12.2013 sa uzatvára z dôvodu zrušenia rozpočtovej

organizácie Ústav informácií a prognóz školstva (ďalej len „ÚIPŠ“) t.j. z dôvodu
zmeny zmluvnej strany. Rozhodnutie o zrušení ÚIPŠ tvorí prílohu tohto dodatku.
Článok II.
Predmet dodatku
1. Kupujúci a predávajúci t.j. zmluvné strany Rámcovej dohody č.1670/2013 sa nahrádza
znením:

Obchodné meno:
Sídlo:
V Zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
00151882
SK2020798395
Štátna pokladnica
7000064743/8180

(ďalej len „Kupujúci“ )
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

REMPO, s.r.o.
Stará Vajnorská 19, 832 54 Bratislava
Ing. Klára Dvorecká – konateľka spoločnosti
Ing. Stanislav Baláž – konateľ spoločnosti
35 819 081
2020236944
SK 2020236944
V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka
č. 24810/B

( ďalej len „Predávajúci“ )
2. Článok I. Predmet plnenia rámcovej dohody sa dopĺňa o bod 1.5., ktorý znie:
1.5.Z dôvodu, že na predmet zákazy podľa tejto zmluvy bolo centrálnym obstarávateľom
MŠVVaŠ SR vyhlásené verejné obstarávanie, ktoré však ešte nebolo ukončené
a kupujúci predmet plnenia nevyhnutne potrebuje na plnenie svojich povinností,
zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci bude od predávajúceho odoberať tovar len do
uzavretia verejného obstarávania centrálnym obstarávateľom vyhláseného MŠVVaŠ
SR vo vestníku 129/2013 pod číslom 1154-MST. Po uzavretí označeného verejného
obstarávania a podpísaní zmluvy centrálnym obstarávateľom s vybraným uchádzačom
záväzok kupujúceho odoberať od predávajúceho tovar podľa tejto zmluvy zaniká bez

akýchkoľvek vzájomných nárokov zmluvných strán, vrátane dohodnutých sankcií za
neodobratie minimálneho dohodnutého množstva touto zmluvou.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu,
nemajú námietky proti jeho forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vo vlastnom mene podpisujú.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane
kupujúci a 2 rovnopisy dostane predávajúci.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia.

V Bratislave, dňa

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ CVTI SR

Ing. Klára Dvorecká
konateľka spoločnosti

Ing. Stanislav Baláž
konateľ spoločnosti

