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DODATOK Č.1
k Rámcovej dohode č. 14 ESF/2013-11582/2

uzavretej podľa ust.§ 269 a nasl. zákona č.513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a ust. § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:
1. Objednávateľ:
Obchodné meno:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
sídlo:
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, Slovenská republika
štatutárny orgán, zástupca oprávnený konať v zmluvných vzťahoch:
PhDr. Ľubomír Páleník, CSc., riaditeľ
IČO:
00681385
DRČ:
2020796415
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000458128/8180
(ďalej aj „objednávateľ“)

2. Dodávateľ:
Obchodné meno:
Adresa a sídlo podnikania:
Zastúpený:
IČO :
DIČ :
Zápis:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Kontaktná osoba :

DAP Services a.s.
Sadová 553/8, 702 00 Ostrava, Česká republika
Mgr. Jiří Šimonek
27775585
CZ27775585
Rejstříkový soud v Ostravě, oddíl B, vložka 3077
Unicredit Bank Czech Republic
2107883439/2700
Mgr. Jiří Šimonek

( ďalej aj „dodávateľ“)
(spolu ďalej ako „zmluvné strany“)
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Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová dohoda č. 14 ESF/2013-11582/2 sa mení v čl. IX bod
4 a po zmene znie nasledovne:
Súčasťou dodania diagnostického nástroja musí byť poskytnutie oprávnenia na využívanie
dodaného nástroja počas trvania národného projektu, t, j. najmenej do 31.10.2015. Na tieto
účely musí dodávateľ bezpodmienečne preukázať oprávnenie poskytovať požadované
oprávnenie (licenciu) podľa zákonov platných v krajine sídla dodávateľa. Dodávateľ
zároveň bezodplatne poskytne tieto oprávnenia najmenej po dobu piatich (5) rokov po
ukončení národného projektu. Dodávateľ je povinný poskytnúť po uplynutí doby uvedenej
v tomto článku oprávnenie využívať diagnostický nástroj na základe samostatnej dohody
uzavretej s objednávateľom. Dodávateľ je povinný poskytnúť softvérovú podporu na
zabezpečenie funkčnosti nástroja po dobu najmenej piatich (5) rokov po skončení projektu.
Všetky ponúkané diagnostické nástroje musia byť dostatočne overené v praxi. Za
minimálnu požiadavku na overenie v praxi verejný obstarávateľ považuje ich preukázanú
reliabilitu a validitu a ich preukázané používanie v praxi minimálne po dobu troch rokov.
Ostatné časti Rámcovej dohody ostávajú nezmenené.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

––––––––––––––––––––––––––
PhDr. Ľubomír Páleník, CSc.
riaditeľ

––––––––––––––––––––––––––––
Mgr. Jiří Šimonek
predseda predstavenstva

PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.
predseda Riadiaceho výboru projektu
Splnomocnená zastupovaním
zo dňa 26.11.2013 v Bratislave
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