
Dodatok k zmluve o dielo 
uzatvorenej dňa 17. marca 1994 medzi: 

1. Zhotoviteľom 
MCR, s.r.o., Podhorská 1, 900 01 Modra 

a 

2. Objednávateľom 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 

Preambula 
a) Na základe bodu 1.6 zmluvy o údržbe, úpravách a doplnení Vnútorného informačného systému 

Objednávateľa (VIS) zo dňa 17.3.1994 v znení jej dodatku zo dňa 19.6.1996 sa zúčastnené strany 
dohodli na doplnení VIS o modul verejného generovania variabilného symbolu určeného na 
identifikáciu platieb za úkony Objednávateľa (eVarSymbol). 

b) Systém eVarSymbol bude napojený na existujúci VIS a bude prevádzkovaný Objednávateľom na 
technickom vybavení Zhotoviteľa umiestnenom v priestoroch Objednávateľa. 

c) Obstaranie a servis technického a programového vybavenia zabezpečí Zhotoviteľ 
d) Termín spustenia systému eVarSymbol sa stanovuje na marec 2006. 
e) Cenu za používanie technického a programového vybavenia eVarSymbol uhradí Objednávateľ 

formou paušálnych úhrad v rámci VIS. 
f) V cene paušálnych úhrad sa súčasne zohľadní údržba a servis všetkých nových modulov VIS, 

ktoré boli uvedené do používania v čase od uzatvorenia zmluvy o VIS až po dobu nadobudnutia 
účinnosti tohto dodatku. 

Bod 3.1 bude znieť 
Cena za práce podľa bodov 1.1 až 1.5 sa stanovuje paušálne na 64.800,-- Sk (slovom: šesťdesiat štyri 
tisíc osemsto korún slov.) za kalendárny mesiac 

Bod 6.2 bude znieť 
Výpovedná doba sa stanovuje na dvanásť mesiacov a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
kalendárneho roku (k 1. januáru), ktorý nasleduje po roku, v ktorom bola daná výpoveď. Zároveň sa 
určuje ochranná doba tak, že táto zmluva sa môže vypovedať najskôr v roku 2007. 

Tento dodatok Zmluvy o dielo zo dňa 17. marca 1994 - „Zhotovenie vnútorného informačného 
systému" (VIS) je neoddeliteľnou súčasťou uvedenej zmluvy a po dokonalom prehodnotení bol 
zástupcami zainteresovaných strán podpísaný. Dodatok nadobudne účinnosť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po jeho podpísaní. 

Prípadné ďalšie nevyhnutné zmeny zmluvy resp. dodatkov k uvedenej zmluve budú riešené po 
vzájomnej dohode novým dodatkom (písomnou formou). 

V Bratislave dňa 17. februára 2006 
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(ga/zhotovitera)' 

RNDr. Ján Čintala 
konateľ 

zátM^dnavateľa) 

Ing. Milan Rybár 
riaditeľ 




