
DODATEK Č ĺSLO 5

KE SMLOUVĚ Č ÍSLO SWRII 61265 ze dne 24.02.2016

Smluvní strany

(1)Poskytovatel: VERA, spol. s r. o.

se sídlem Praha 6.- Vokovice, Luž ná2

kontaktní adresa: Klicperovo námě stí 39, 503 51 Chlumec n. C.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Mě stský m soudem

v Praze v oddílu C, vlož ka 34140

ičo 62587978

DIČ : CZ62587978

kontaktní tel. : 495 703 211

bankovní spojení : Fio banka, a. 5.

Č . ů. 2400431298/2010

zastoupený : jednatelem Ing. Jiřím Matouš kem

a

(2) Nabyvatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem Masarykovo námě stí 97/1, 586 01 Jihlava

IČ O : 00286010

Dič : CZ00286010

kontaktní tel. : 565 591 111

kontaktní fax : 567 310 044

zastoupený : Ing. Jaromírem Kalinou,

námě stkem primátorky statutárního mě sta

uzavírají mezi sebou v souladu s ustanovením Č l. XIX, bod 4 Smlouvy číslo SWR/16/265 ze

dne 24,02.2016 ve zně ní dodatků č. 1-4 (dále jen „ smlouva‘) tento dodatek č. 5 ke Smlouvě

SWR/16/265 ze dne 24.02.2016 ve zně ni dodatků 1-4 (dále jen „ dodatek).

I. Předmě t dodatku

1, Uzavřením tohoto dodatku se poskytovatel zavazuje realizovat pro nabyvatele rozš iření

stávajícího programového vybavení VERA Radnice specifikovanév Přiloze Č . 1 - Vý počet

jednotkový ch cen a rozsah programového vybavení VERA Radnice.

. Základní Cena za

Agendy IS VERA Radnice cena licence
Cena po

(server) (klient)

GDPR komfort muWlicence 167 200,00 145 464,00

GDPR občan 2 74 800,00 35 200,00 95 700,00

Cena celkem bez DPH 241 164,00

DPH21% 50644,44

Cena celkem včetně DPH 291 808,44



2. Licence budou nabyvateli dodány do 14 dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku.

3. Cena za dodáni programového vybavení bude uhrazena na základě faktury vystavenédo

14 dnů po dodání a udě leni licence.

4. Základní technickápodpora na vý š e uvedené agendy bude poskytována od prvního dne

mě síce následujícího po dodáni a udě lení licence a bude fakturována čtvrtletně . Faktury

budou vystavovány do 15. dne prvního mě síce kaž dého kalendářního čtvrtletí.

II. Závě rečnáustanovení

1. Ostatní ustanoveni smlouvy nedotčenátímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabý vá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem

jeho uveřejně ní v Registru smluv.

3. Statutární mě sto Jihlava zajisti uveřejně ní dodatku v Registru smluv v souladu

s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním tohoto dodatku včetně

veš kerý ch osobních údajů, kteréjsou v ně m obsaž eny.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech identický ch vý tiscích s platnosti originálu, z nichž

poskytovatel obdrž í dva a nabyvatel rovně ž dva vý tisky.

5. Smluvní strany prohlaš ují, ž e dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na

důkaz dohody o vš ech ustanoveních smlouvy připojují svépodpisy.

Datum podpisu: 05.12.2018 Datum podpisu: J2 2ď tJ

Za poskytovatele: VERA, spol. s r.o. Za nabyvatele: Statutární mě sto Jihlava

podpisy smluvních stran

• Ing. Jiří Matouš ek Ing. Jarofnir Kalina,

jednatel VERk spol. s r.o. námě stek1primátorky statutárního mě sta
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