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DODATEK Č.  2 

k servisní smlouvě č. 00263958/000/2003 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel: Město Litoměřice   

Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ: 412 01 

Zástupce: Mgr. Václav Červín, místostarosta 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: INISOFT s.r.o.   

Sídlo: Rumjancevova 696/3, Liberec I – Staré Město, PSČ: 460 01    

Zástupce: Ing. David Mareček, jednatel společnosti   

IČO: 25 41 76 57 

DIČ: CZ25417657 

Banka: ČSOB a. s., Liberec; č. ú.: XXXXX   

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16913, den 
zápisu 26. 5. 2000 

(dále jen zhotovitel) 

I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se tímto dohodly na změně některých odstavců výše uvedené smlouvy, a to v následujícím znění. 

2.2. Počet licencí programu EVI Obec: 2 

2.3. Počet licencí programu ESPI: 2 

Zároveň se smluvní strany dohodly na zrušení přílohy č. 3 v kompletním znění a její nahrazení přílohou č. 4, která 
je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

II. Závěrečná ustanovení 

 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění   
v registru smluv (ISRS).  

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1. Smluvní strany se       
seznámily zevrubně s obsahem dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), touto doložkou 
potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, 
tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona o registru smluv, a tímto 
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS ne dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily 
údaje, které se neuveřejňují. 

Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní samosprávy je povinen           
poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není 
označován za obchodní tajemství. 
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Litoměřice, dne                   Liberec dne 4.1.2019   

Objednatel:  Zhotovitel: 

 

 

 

 

  

 

Mgr. Václav Červín 
 

Ing. David Mareček 
jednatel společnosti INISOFT s.r.o. 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

  

Ceník servisních smluv a služeb 

 

Počet licencí 
EVI 8     
Obec 

ESPI 8 
Cestovné 

nadstandard 
Práce 

nadstandard 
Manipulační 

poplatek 

1 10.900 Kč 6.960 Kč 

10 Kč/km 1.250 Kč/hod 170 Kč 

2 13.980 Kč 7.440 Kč 

3 15.470 Kč 7.760 Kč 

4 17.320 Kč 8.200 Kč 

5 19.100 Kč 8.640 Kč 

6 19.610 Kč 8.950 Kč 

7 20.130 Kč 9.120 Kč 

8 20.660 Kč 9.330 Kč 

9 21.140 Kč 9.570 Kč 

10 21.600 Kč 9.660 Kč 

11 22.000 Kč 9.800 Kč 

12 22.400 Kč 9.950 Kč 

  

Uvedené ceny jsou bez DPH v platné výši. 

 

 


