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Dodatok k zmluvám o dielo 
uzatvorenými dňa 17.marca 1994 medzi: 

1./ 
Zhotoviteľom- MCR s.r.o. a objednávateľom- Štátny ústav pre kontrolu liečiv v 
Bratislave, predmetom ktorej bolo zhotovenie Vnútorného informačného systému ŠÚKL 
(VIS) a vykonávanie ďaľších činností s tým spojených 

2.1 
Objednávateľom- MCR s.r.o. a zhotoviteľom- Štátny ústav pre kontrolu liečiv v 
Bratislave , týkajúcej sa Informačného systému o spotrebe liečiv (ISOS) . 

Dodadok si vyžiadalo zaktualizovanie stavu plnenia záväzkov a úloh , vyplývajúcich pre 
zainteresované zmluvné strany v súčasnom období. Na terajšom znení dodatku sa 
zainteresované strany dohodli po predchádzajúcich vzájomných jednaniach. Jedná sa o 
nasledovné zmeny: 

Zmluva č. 1./ (VIS) 

Nový bod č.2.6. bude znieť: „Zhotoviteľ začne s plnením podľa predmetu zmluvy do dvoch 
pracovných dní nasledujúcich po dni nahlásenia objednávateľom. Objednávateľ svoje 
požiadavky nahlasuje prostredníctvom registrovaného faxu alebo doporučeným listom. Pri 
nahlásení faxom rozhoduje doba doručenia faxu. Ak je fax doručený mimo riadnu pracovnú 
dobu zhotoviteľa je za deň nahlásenia považovaný deň prislúchajúci najbližšej nasledujúcej 
pracovnej dobe zhotoviteľa. Pracovná doba zhotoviteľa je určená od 8.00 do 16.00 hod. 

Nový bod č.2.7. bude znieť: „Cenu podľa bodu 3.1. môže objednávateľ znížiť o 5% za každý 
deň omeškania plnenia podľa bodu 2.6." 

Bod č.3.2. bude znieť: „ Cena za práce podľa bodu 1.6 a 1.7. sa určí dohodou medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom na základe časovej náročnosti vykonaných úprav , doplnení a 
prípadných ďaľších nákladov. 

Bod č.4.1. bude znieť: „ Cena za práce podľa bodu 3.1. tejto zmluvy je splatná vždy najneskôr 
k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca na základe faktúry- daňového dokladu 
vystaveného zhotoviteľom." 



Bod č.4.2. bude znieť: „ Cena za práce podľa bodu 3.2. tejto zmluvy je splatná ku dňu 
zdaniteľného plnenia." 

Nový bod č.4.3. bude znieť: „ Po dátume splatnosti je dlžná suma úverovaná dodávateľom po 
dobu troch mesiacov vo výške 12% p.a.. Po ukončení úverovania je penále z omeškania 
úhrady vo výške 0,2% z dlžnej sumy za každý započatý deň." 

Zmluva č.2./(ISOS) 

Bod č.2.1. bude znieť: „ Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi základné údaje o spotrebe 
liekov k ich šíreniu prostredníctvom ISOS." 

Bod č.2.2. bude znieť:" Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi aktuálne údaje o spotrebe liekov 
z VIS ŠUKL najneskôr do 15.dňa nasledujúceho mesiaca po spracovávanom štvrťroku. K 
tomuto termínu objednávateľ vráti spracované diskety z minulého obdobia zhotoviteľovi." 

Bod č .3 . , 3 . 1 . , 3.2. sa ruší 

Bod č .4. , 4 .1 . , 4.2. sa ruší 

Tento dodatok Zmluvy o dielo zo dňa 17.marca 1994 - "Zhotovenie vnútorného informačného 
systému (VIS) "(v texte označená ako č.l.) a Zmluvy o dielo zo dňa 17.marce 1994 -„ Tvorba 
a šírenie informačného systému o spotrebe liekov (ISOS) " (v texte označená ako č.2.) je 
neoddeliteľnou súčasťou uvedených zmlúv a po dokonalom prehodnotení bol zástupcami 
zainteresovaných strán podpísaný. Prípadné ďaľšie nevyhnutné zmeny jednotlivých zmlúv , 
resp. dodatku k uvedeným zmluvám budú riešené po vzájomnej dohode novým dodatkom 
(písomnou formou). 
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