Dodatok č. 2
k zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 062 / 2007
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a Autorského zákona.
1. Zmluvné strany
1.1. Zhotoviteľ:

IURA EDÍTION spol. s r.o.
Oravská 17, 821 09 Bratislava
IČO : 31 348 262

IČ DPH : SK2020300964

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4868/B
zastúpený : JUDr. Ing. Matej Hodál, konateľ
bank. spojenie : VÚB, č. ú. : 1690875553 / 0200
1.2. Objednávateľ:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
IČO: 30 84 48 78

DIČ : 20 20 81 56 65

zastúpený : Dr. h.c. doc. Ing. Jánom Jasovským, predsedom
bank. spojenie : Štátna pokladnica

č. ú. : 7000060603/8180

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 062/2007 v znení Dodatku č.
1 sa mení nasledovne:
2. Bod 2.2.1. znie:
2.2.1. Objednávateľ môže mať ASP1 nainštalovaný na jednom serveri Windows (t.j. na jednom HDD)
a využívať ASPI až na 1 pracovnej stanici súčasne. Prístup k textom českej judikatúry a literatúry bude
umožnený prostredníctvom internetového prepojenia na príslušný server zhotoviteľa.
3. Bod 2.2.2. sa ruší.
4. Dopĺňa sa bod 2.2.7. a znie:
2.2.7. Objednávateľ sa zaväzuje pri inštalácii alebo reinštalácii programového vybavenia súčasne zaregistrovať
každú licenciu pomocou tzv. „CIN" kódu v zmysle pokynov zhotoviteľa.
5. Bod 3.1. znie:
3.1. "ASPI"
- dodaním licencie podľa bodu 2.2.1. objednávateľovi do jeho sídla do 10 dní po podpise Dodatku č. 2.
6. Bod 4.1. znie:
4.1. Cena je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách vo výške:
a/doplatok za sieťovú licenciu ASPI na jeden server Windows pre 1
klienta

DPH 20%
Spolu:

b/ za celoročnú (kalendárne) aktualizáciu ASPI, t.j. za štyri štvrťročné
aktualizácie na jeden server Windows pre 1 klienta

DPH 20%
Spolu:
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658,80 EUR
131,76 EUR
790,56 EUR
598,75 EUR
119,75 EUR
718,50 EUR

7. Bod 4.4. znie:
4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi doplatok za ASPI podľa bodu 4.1.a/
(t.j. 658,80 € + DPH) do 14 dní po podpise Dodatku č. 2 a za pomernú časť aktualizácií dodaných v roku
2011 (t.j. sumu 441,60 € + DPH) v troch rovnakých splátkach a to k 30. júnu 2011, k 30. septembru 2011
ak 31. decembru 2011. Za ďalšie celoročné aktualizácie (kalendárne od r. 2012) zaplatí objednávateľ
zhotoviteľovi za každú štvrťročnú aktualizáciu jednu štvrtinu ceny dohodnutej v bode 4.1.b/ na základe
faktúry, ktorú zhotoviteľ dodá objednávateľovi spolu so štvrťročnou aktualizáciou, so splatnosťou 14 dní.
8. Bod 5.3. znie:
5.3. Zhotoviteľ ďalej zaručuje, že programové vybavenie ASPI je plne kompatibilné s nasledujúcim technickým
vybavením:
Server: Windows, 13,0 GB voľnej diskovej kapacity, DVD ROM, protokol TCP/IP
Stanica: Počítač kompatibilný s IBM PC/AT, min. 512 MB RAM, Windows, protokol TCP/IP, internet
9. Ostatné ujednania Zmluvy o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 062/2007 v znení Dodatku č. 1
zostávajú v platnosti.
10. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je vyhotovený v
dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Účinnosť nadobudne
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránka objednávateľa.

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

JUDr. Ing. Matej Hodál
konateľ

Dr. h.c. doc. Ing. Ján Jasovský
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

JURA EDITION s p o l . s r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava
IČO:31348262, DIČ: 2020300964
IČ DPH: SK2020300964
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