
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2020/SVIDNÍK/01 
 

ktorá bola uzatvorená  podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka                        

č. 513/1991 Zb. v platnom znení na nákup komplexného automatizovaného informačného 

systému pre knižnicu 

 

Článok l. 

Zmluvné strany 

 

1. Predávajúci (dodávateľ): 

 

Názov:  SVOP spol. s r. o.   

Sídlo:  Pod rovnicami 2, 841 04 Bratislava    

Zastúpený:  Mgr. Ján Grman, PhD. 

IČO:   30775264 

DRČ:  2020314945 

IČ DPH:   SK2020314945 

Bankové spojenie: Tatrabanka s. s. 

IBAN:  SK18 1100 0000 0026 2943 1851 

Číslo telefónu: 0905 412 681  

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť je zapísaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 

č. 2223/B 

 

2. Kupujúci (zákazník): 

  

Názov:  Podduklianska knižnica vo Svidníku 

   Sídlo:  8. Mája 697/55, 089 01 Svidník 

   Zastúpený:  Mgr. Kamil Beňko  - riaditeľ PK Svidník 

   IČO: 37781154  

   DIČ:   2021432809 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:  SK 3381800000007000520139  

   Číslo telefónu: +421547882190 

   Právna forma:  príspevková organizácia  



PREAMBULA 

Kupujúci v zmysle § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XII. Záverečné ustanovenia, bod 

2 Kúpnej zmluvy č. 2020/SVIDNÍK/01 uzatvára s predávajúcim ako úspešným uchádzačom v 

rámci uskutočneného verejného obstarávania tento Dodatok č. 1  ku Kúpnej zmluve č. 

2020/SVIDNÍK/01. Dôvodom uzavretia Dodatku č. 1 je implementácia e-kníh do OPACu 

knižnice.. Špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 tohto dodatku. 

 

Článok II. 

Základné pojmy a východiská zmluvy 

 

Článok II. Základné pojmy a východiská zmluvy sa v Dodatku č. 1 mení a znie nasledovne: 

Predmetom zmluvy je automatizovaný informačný systém pre knižnicu (ďalej len IS). 

Zmluva je priamou reakciou na oficiálnu ponuku IS zo dňa 24.05.2020 a následné potvrdenie 

a prijatie tejto ponuky zo strany zákazníka dňa 02.06.2020, v ktorej kupujúci dodávku IS 

potvrdzuje a upresňuje. Dodatok č. 1 je reakciou na oficiálnu ponuku zo dňa 19.10.2020 

a následné potvrdenie a prijatie tejto ponuky zo strany zákazníka dňa 20.10.2020, v ktorej 

kupujúci dodávku IS potvrdzuje a upresňuje. 

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 
 

Článok III. Predmet zmluvy, bod 1 a 2 sa v Dodatku č. 1 mení a znie nasledovne:   

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať komplexný IS  pre knižnicu, 

vrátane dodávky programového vybavenia, inštalácie, oživenia systému, školení 

a konverzie údajov z knižnično-informačného systému VIRTUA, implementácia e-

kníh do OPACu knižnice,  

2. Špecifikácia systému je súčasťou ponuky na systém, ktorej dôsledkom je táto zmluva. 

Predmetná ponuka zo dňa 24.05.2020 a 19.10.2020 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou 

zmluvy.  

 

Článok V. 

Cena za dodanie predmetu zmluvy a platobné podmienky 

Článok V. Cena za dodanie predmetu zmluvy a platobné podmienky, bod 1 sa v Dodatku č. 1 

mení a znie nasledovne: 

1. Kúpna cena predmetu zmluvy na základe ponuky zo dňa 24.05.2020 je 6 414,00 € bez 

DPH, sadzba DPH je 20% a celková cena vrátane DPH je 7 696,80 €. Kúpna cena 

predmetu zmluvy na základe ponuky zo dňa 19.10.2020 je 600,- € vrátane DPH. 

Celková cena na základe obidvoch ponúk predstavuje 8 296,80 € vrátane DPH. 

Počty licencií a kalkulácia ceny je súčasťou ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy. Kúpna cena za dodanie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. III. 

tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 



18/1998 Z. z. o cenách v znení doplňujúcich predpisov ako cena pevná, platná do 

konca zmluvného obdobia uvedeného v čl. IV. 

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

Článok XII. Záverečné ustanovenia, bod 1, bod 4, bod 8 sa v Dodatku č. 1 mení a znie 

nasledovne: 

1. Predávajúci je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu 

zákazníkovi. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami 

obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni zverejnenia kupujúcim. Dodatok č. 

1 nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 

strán a účinnosť dňom po dni zverejnenia kupujúcim. Všetky ostatné články a body 

kúpnej zmluvy č. 2020/SVIDNÍK/01, ktoré nie sú predmetom Dodatku č. 1 ku Kúpnej 

zmluve č. 2020/SVIDNÍK/01, zostávajú v platnosti a sú účinné. Tento dodatok je 

neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy č. 2020/SVIDNÍK/01. 

4. Prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy –  Ponuka 

dodávky systému DAWINCI ako riešenia komplexnej automatizácie knižnice zo dňa 

24.05.2020, Harmonogram dodávky a školení a Cenová ponuka zo dňa 19.10.2020. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu a Dodatok č.1 uzatvorili slobodne a vážne, nie v 

tiesni a ani za inak  nápadne nevýhodných podmienok, ich obsahu porozumeli a preto 

ich po ich prečítaní na znak súhlasu s ich znením vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

Vo Svidníku dňa 26.10.2020                   V Bratislave dňa ........................... 

 

 

Kupujúci: Mgr. Kamil Beňko   Predávajúci .................................... 

    Riaditeľ PK Svidník        

 

 

 

 

 


