
DODATOK č. 1 

k 

ZMLUVE O DIELO č. OZ/2007/03 
dodávka (realizácia) softvérovej aplikácie pre objednávateľa určená na elektronické spracovanie spisov 

a administratívnych pracovných postupov (ďalej len ,.Zmluva") 

Objednávateľ: Úrad priemyselného vlastníctva SR 
so sídlom: Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 4 
IČO: 30 810 787 
zastúpené: Ing. Darina Kyliánová, predsedníčka 
bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 
číslo účtu: 7000060734/8180 
(ďalej len „Objednávateľ") 

Zhotoviteľ: DWC Slovakia a.s. 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Ba1, v oddiely Sa, vo vložke č. 4134/B 
so sídlom: Panenská 24, 811 03 Bratislava 
IČO: 35 918 501 
DIČ: 2021942307 
zastúpená: Maroš Hedera, predseda predstavenstva 
bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Bratislava 
číslo účtu: 2623030272/1100 
(ďalej len „Zhotoviteľ") 

Zmluvné strany sa na základe Článku XI, bod 2 Zmluvy o dielo OZ / 2007 / 03 dohodli na nasledujúcom Dodatku 
č. 1. 

Článok I. 
Predmet dodatku 

1. V Článku II „Predmet zmluvy" bod č. 1 sa vypúšťa: 
- migrácia údajov do navrhovaného systému 

2. V Článku IV „Cena diela a platobné podmienky" bod č. 1 sa mení v tomto znení: 

1. Celková cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou na 1 259 000,- Sk bez DPH (slovami: jeden milión 
dvesto päťdesiat deväť tisíc korún slovenských). 

/ 

3. Mení sa „Príloha č. 1 - Rozpočet" nasledovne: 

Príloha č. 1 
Rozpočet 

Cena za licencie produktu Fabasoft Components • eGov Suite 
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Cena za služby 

Cena spolu 

4. Mení sa „Príloha č. 2 - Časový harmonogram" nasledovne: 

Článok II. 
Ostatné ustanovenia 

1. Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

2. Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dvoch z nich. 

4. Akúkoľvek zmenu dodatku možno vykonať len písomne so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve uzavreli slobodne a vážne, jeho obsah si prečítali, 
porozumeli mu a na znak súhlasu s ním ho podpísali. 
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