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DODATEK č. 1 ke 

SMLOUVĚ 0 SPoLuPRÁcı 
na projektu implementace revizorského zarızení pro Dopravní podnik měst 

Liberce a Jablonce nad Nisou 

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO OOO 01 350, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, 

zastoupená Radkem Horákem, manažerem útvaru Akceptace karet, a Petrou Březíkovou, pracovníkem 
obchodní podpory akceptace karet 
(dále jen „Banka“ nebo „ČSOB“ nebo ,,PoskytovateI")
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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem Mrštíkova 3, 461 71, Liberec Ill, IČO 
47311975, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ústí nad Labem oddíl B, vložka 
372, zastoupená lng. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a Martinem Pabiškou, MBA, 
místopředsedou představenstva. 

(dále jen "DPMU" nebo ,,Nabyvatel") 

(dále Společně také jako ,,SmIuvni Strany", jednotlivě pak také jako „Smluvní Strana”) 

se dohodly uzavřít ve smyslu, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě O spolupráci na projektu implementace 
revizorského Zařízení pro Dopravní podnik měst Liberce 01 Jablonce nad Nisou ze dne 22. 2. 2018 (dále 
jen ,,SmIouva"). 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. Smluvní Strany uzavřely Smlouvu, ve které se dohodly na dodávce nového Zařízení  

jeho periferií a potřebného softwaru; 
B. Společně provedly testy Zařízení  a vytvořeného softwaru a shodly se, že Zařízení

nesplňuje, Zejména po stránce hardwarové, parametry garantované výrobcem a že tyto 

nedostatky není možné opravit Softwarovými úpravami; 
C. SmluvníStrany mají zájem na dokončení projektu sjiným zařízením od jiného výrobce; 

se Smluvní Strany dohodly na následujícím.

1



1. Typ revizorského ıarızení 

Revizorské zařízení, jak je definováno včl. 1.1 Smlouvy, bude nahrazeno novým typem Zařízení
 Hardwarová výbava Nového 

ZaříZen v Příloze Č. 1 tohoto Dodatku Č. 1 (dálejen „Příloha Dodatku"), přičemž Příloha 
Dodatku nahrazuje stávající Přílohu Č. 1 Smlouvy v plném rozsahu. 

2. Periferie 

Nové Zařízení je vybaveno integrovanou tiskárnou. 
_ 

3. Termín dodání 

Smluvní Strany se dohodly, že Nové Zařízení bude dodáno podle harmonogramu: 

4. Cena a platební podmínky 

Smluvní Strany se dohodly na Snížení celkové ceny za dodávku. Článek Č. 9.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje 
následujícím no\/ým zněním: 

Celková cena za dodávku 20 kusů Nových Zařízení, vč. pouzder a dobíjecích základen 
činí497.000 Kč bez DPH (slovy: čtyřista devadesát sedm tisíc korun českých bez DPH)
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5. Kontaktní osoby 

Kontaktními osobami dle ČI. 12.3. Smlouvyjsou nově stanoveny tyto osoby: 
za Banku: 
ve věcech smluvních: Jan Kubíček,
ve věcech technických: Jakub Klečka,

Za DPMU: 
ve věcech smluvních: lng. Milan Červenka,
ve věcech technických: Pavel Bouma, tel. 

6. Ostatní ujednání 

Dodatek se vyhotovuje ve 2 Stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle Zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 

4/ 5 QÄOW V Praze dne V Liberci dne ...................... .. 
Československá obc7\odní banka, a. S. Dopravni podnik měst Liberce a .lablonce n. Nisou, a.s. 

Radek Horáık ,` Ing. Michal Zděnek, M.A. 
manažer  předseda představenstva

Pe ra Březíková Martin P išk MBA 3, 

místopředseda před avenstva
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