Dodatek č. 45/2019/DO4
ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních
zdrojů na období 2018 – 2022
uzavřený mezi
název instituce: Národní technická knihovna,
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem: Technická 6/2710, Praha 6, Dejvice, 160 80
datová schránka: syd69w9
IČO: 61387142
DIČ: CZ 61387142
bankovní spojení:
zástupce: Ing. Martin Svoboda
funkce: ředitel
(dále jen „NTK“)
a
název instituce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Husinec-Řež č.p. 1001, Husinec-Řež, 250 68
datová schránka: xpbncig
IČO: 61388980
DIČ: CZ 61388980
bankovní spojení:
zástupce: Ing. Kamilem Langem, CSc., DSc.
funkce: ředitelem
(dále jen "Členská instituce")
(společně také jen „Smluvní strany“)

1.

Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany společně uzavřely dne 3.9.2019 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.
1.2. Vzhledem k tomu, že si Smluvní strany přejí změnit některá ustanovení Smlouvy
o EIZ, rozhodly se uzavřít tento dodatek.

2.

Předmět dodatku
2.1. Předmětem dodatku je bezúplatný upgrade zdroje SciFinder (Chemical Abstracts),
ID 20, na SciFinderN, ID 360.
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2.2. Z důvodu změny uvedené v odst. 2.1 tohoto dodatku se v Příloze č. 3 Smlouvy o EIZ
„SciFinder (Chemical Abstracts)“ mění na „SciFinderN“.

2.3. Poskytly-li si Smluvní strany plnění, které by mělo být předmětem tohoto dodatku,
před jeho uzavřením, tak bylo toto plnění bezúplatné a považuje se za plnění
poskytnuté dle tohoto dodatku.
2.4. Tímto dodatkem se neprovádí jiná změna Smlouvy, než změna uvedená
v odst. 2 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 vyhotoveních. 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.

Ing. Martin Svoboda
ředitel
Národní technická knihovna

Členská instituce
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