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DODATOK Č.1
k Rámcovej dohode č. 27 ESF/2013-11504/1

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 :
IČ DPH:
Zápis:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Kontaktná osoba :

PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s.
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
PhDr. Vladimírom Černým, predsedom predstavenstva
31385770
2020304132
SK2020304132
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka: 773/B
ČSOB a.s. Bratislava
4008509432/7500
Erika Krajčovičová

( ďalej aj „dodávateľ“)
(spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

„Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“
Národný projekt
VÚDPaP,Cyprichova42, 831 05 Bratislava, tel.č.: +421 903 316 093, e-mail: vudpap@vudpap.sk
Projektová kancelária: Rostovská č. 22, 831 06 Bratislava

1

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová dohoda 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

PhDr. Vladimír Černý, CSc.
predseda predstavenstva
PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s.
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