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DODATEK č. 1
ke smlouvě na poskytnutí technické podpory systému SIS AČR-SLA 3

Číslo smlouvy 185310301

I.
Smluvní strany

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
ICO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Se sídlem na adrese:

60162694
CZ60162694

ní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
náměstí Svobody 471/4
16001 Praha 6

datová schránka: hjyaavk
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních: kontraktační manažer OKIS/SVA MO

tel.:
fax:
e-mail: i

- ve věcech organizačních a technických:

Adresa pro doručování korespondence:
■ Sekce vyzbrojování a akvizic MO

odbor komunikačních a informačních systémů
nám Svobody 471/4
16001 Praha 6

(dále jen „objednatel“)

a

HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Zapsaná (ý) v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1974
Se sídlem: Praha 4, Za Brumlovkou 1559/5, Michle, PSČ 140 00
IČO: 17048851
DIČ: CZ17048851
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

ČSOB, a.s., Praha 1

Kontaktní osoba:
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Adresa pro doručování korespondence:

HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Za Brumlovkou 1559/5
PSČ 140 00 Praha 4 - Michle

(dále jen „poskytovatel“)

Smluvní strany se na základě žádosti e dne
11.1.2019 (čj. MO 14276/2019-3255) louvy

. 185310301 uzavřené dne 5.12.2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku

. 1 (dále jen „dodatek“).

II.
Změny a doplňky

1. Identifikační údaje objednatele uvedené v článku I. smlouvy se vypouští a nahrazují se
identifikačními údaji uvedenými v článku I. tohoto dodatku

2. V článku VI. odst. 3 smlouvy se ruší text „Ředitel Vojenského útvaru 3255“ a nahrazuje se
textem „Ředitel VÚ1122 Praha. “

3. V článku VIII. odst. 7 písni, b) smlouvy se ruší text „Vojenský’ útvar 3255“ a nahrazuje se
textem „ Vojenský útvar 11221‘

4. Příloha č. 2 smlouvy se označuje jako příloha č. 1 smlouvy.

5. V celém textu nově označené přílohy č. 1 smlouvy se ruší text „ředitelem AKIS/VÚ 3255“ a
nahrazuje se textem „ředitelem VÚ 1122. “

6. V nově označené příloze č. 1 se ruší text „ (např. objednávkou plnění služeb cestou CSM
KIS/AKIS apod.). “

III.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 3 listech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto
dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem
tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
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4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

V Praze dne So*X V Praze dne ' ■

Hewlett Packard
Enterprise

11l,vll i i-r«cr\Mrcus.r.O.
Za Brumlovkou 1559/5
140 00 Praha 4 - Michle
Ič 17048851
DIČ CZ17048851____ ©
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