Dodatek č. 1
ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních
zdrojů na období 2019 - 2022
uzavřený mezi
Národní technická knihovna,
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem 160 80 Praha 6, Dejvice, Technická 6/2710,
datová schránka: syd69w9
IČO: 61387142
DIČ: CZ 61387142
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 30007-8032031/0710
zastoupená Ing. Martinem Svobodou, ředitelem
(dále jen „NTK")
a
název instituce: Technická univerzita v Liberci
se sídlem: Studentská 1402/2, Liberec 1, 461 17
datová schránka: td7j9ft
IČO: 46747885
DIČ: CZ46747885
bankovní spojení: 305806603/0300, Československá obchodní banka, a. s.
zástupce:Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
funkce: rektor
(dále jen "Členská instituce")
(společně také jen „Smluvní strany")

1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Smluvní strany společně uzavřely dne 14.3.2019 Smlouvu o zajištění a zpřístupnění
elektronických informačních zdrojů na období 2019 - 2022 (dále jen „Smlouva o EIZ"),
která upravuje provozní a ekonomické podmínky zajištění a zpřístupnění
požadovaných elektronických informačních zdrojů.

2.

Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany tímto dodatkem upravují odstavec 7. Cenové a platební podmínky
bod 7.9. Smlouvy o EIZ, nově ve znění:

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

„Zálohový list i faktura budou zaslány Členské instituci výhradně elektronicky
na e-mailovou adresu
a e-mailovou adresu
uvedenou v odst. 6.6. Smlouvy. Datum splatnosti zálohových listů bude stanoveno
nejpozději na 15. 4. daného roku nebo 30 dnů ode dne vystavení zálohových listů,
podle toho, které datum nastane později. Kurzové rozdíly mezi úhradou faktur
Členskou institucí v Kč a měnou platby NTK za EIZ Poskytovatelům budou
vyúčtovány po úhradě faktur Poskytovatelům EIZ, a to podle kurzu ČNB
ke dni úhrady plateb Poskytovatelům EIZ. Finální vyúčtování proběhne a případný
nedoplatek či přeplatek bude Členské instituci zúčtován do 30. 9. daného roku;
v příloze vyúčtování bude mj. uveden kurz Kč ke dni úhrady faktur NTK
Poskytovatelům EIZ. V případě elektronické faktury se jedná o daňový doklad
ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Členská instituce příjme a nebude rozporovat fakturu
pouze z důvodu nepřipojeného fyzického podpisu nebo nepřipojeného razítka NTK.
Strany nepovažují připojený podpis ani razítko na elektronické faktuře za podstatnou
náležitost faktury."
2.2. Tímto dodatkem se neprovádí jiná změna Smlouvy, než změna uvedená
v odst. 2.1. tohoto dodatku.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle podmínek
stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Dodatek v registru smluv zveřejní NTK.
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení. Pokud je dodatek podepisován
v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky
oběma Smluvními stranami. Fyzicky podepsaný dodatek bude zaslán poštou na
sídlo Členské instituce/sídlo NTK, elektronicky podepsaný dodatek do datové
schránky Členské instituce/NTK.
3.3. Smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí s celkovým zněním tohoto dodatku,
že si dodatek řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání Smluvních
stran podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz svého prohlášení níže připojují
své vlastnoruční podpisy.
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