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Dodatek c . . .
ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních
zdrojů na období 2018 - 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")

O

a
.
Technická univerzita v Liberci
název instituce:
Studentská 1402/2, Liberec I - Staré město, 461 17
se sídlem:
datová schránka:
IČO:

46747885

DIČ:

CZ46747885

u
.
ČSOB
banka:
. ,

C.U.:

305806603/0300

, doc. RNDr. Miroslavem Brzezinou, CSc.
zastoupena:
, ,
rektor
funkce:
(dále jen „Členská instituce")
^

(společně také jen „Smluvní strany")
1.
1.1.

Úvodní ustanovení
26 05 2018
Smluvní strany společně uzavřely dne
Smlouvu o zajištění a zpřístupnění
elektronických informačních zdrojů na období 2018 - 2022 (dále jen „Smlouva o EIZ"),
která upravuje provozní a ekonomické podmínky zajištění a zpřístupnění požadovaných
elektronických informačních zdrojů a jejíž nedílnou součástí je
Příloha č. 3 nazvaná „Seznam EIZ včetně cen", která obsahuje ceny za předmětné
elektronické informační zdroje (dále jen „Příloha č. 3 Smlouvy o EIZ").
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2. Předmět dodatku
2.1. S ohledem na bod 2.7 Smlouvy o EIZ nahrazují Smluvní strany tímto dodatkem znění
Přílohy č. 3 Smlouvy o EIZ zněním novým, které je kompletně obsažené v jediné
příloze tohoto dodatku, nazvané „Příloha č. 3".
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.

Pokud je dodatek podepisován v tištěné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,
z nichž každá strana Smlouvy obdrží po dvou vyhotoveních. Pokud je dodatek podepisován
v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma
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.

3.4.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

O

Příloha č. 3 - Seznam EIZ včetně cen

V Praze

V

dne

dne

O
Ing. Martin
Svoboda

Digitálně podepsal Ing. Martin
Svoboda
Datum: 2018.11.08 15:08:56
+01'00'

Národní technická knihovna
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doc. RNDr.
Miroslav
••"BřžéžináCSc.•••
Členská instituce

Digitálně podepsal doc.
RNDr. Miroslav Brzezina
CSc.
, Datum; 2018.30.3.1.12;37.:32.
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