
Čf8b dodatku zhotovitde: 000738 01 11
Čfslo kontraktu zhotovitele: 9002000964

Dodatek č, l
kc Smlouvě ú pôskytôvánf služ¢b č. 000738 00 11

uzävř¢ňC pódk § 536 a ná$l¢d\úi¢í¢h zákona č. 513/91 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Dopravní podnik
se sídlem:
jednající:

IČ:
DIČ:
bank. spojení:
č. účtu:
OR:

hl. m. Prahy, akciová spoleČnost
Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9
Bc. Magdalena Češková, předsedkyně představenstva a
Ing. jan Šurovský, Ph,D., člen představenstva
00005886
CZ00005886, plát¢¢ DPH

MŠ Prah% oddfl b, vložka 847

(dále jen ,,Zhotoyitel'3

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
se sídlem: Plzeňská 102/217, 15000 Praha 5
zastoupená:
IČ: 2$632141
DIČ: CZ25632141, plátce DPH
bank. spojenl:
Č. účtu:
Or: MS Praha, oddíl B, vložka 5097
(dále jen ,,Ob/ednate/")

Ustanovení tohoto Dodatku Č.1 nahrazují anebo doplňuji příslušná znční Článků Smlouvy o
poskytování služeb č. OOO738 00 11 (dále jen smlouva), uzavřené mezi stranami dne 2.1.2012

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmčtcm dodatku smlouvy je rozšíření poskytovaných služeb.
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V Číslo dodatku zhotovitde: 000738 01 11
Čĺ$ĺ0 kontmktu zhotovitde: 9002000964

III. Změnová ustanovení

1. Bod 2.2 smlouvy 5¢ mční:
Zhotovitel se dále zavazuje za podmínek dále stanovených v této smlouvě zajistit pro
Objcdnatde intcmetovC připojení s ná$]¢dují¢imi t¢¢hni¢kými parametry:
Rychlom přípojky 10Mbit/s.
Uživatelské rozhraní Ethernet 10/100 BASE T na rozhraňí RJ-45.
Veřejná IP adresa: l
Místo přípojek: Vozovna Motol, Plzeňská 101, Praha 5, 150 00, budova Střední průmyslové
školy dopravní, ä.$. a Vozovna Hkmbčtín , Na Obrátce 16, Praha 9, rozvaděč DS 211,

(dále jen "služba internet").

2. Bod 4.1 smlouvy se mění text ,,za každý měsíc poskytování služby internet v¢ výši 412,-
kč" na t¢xt ,,za každý tňě$í¢ poskytôváM služby internet ve výši 824,-kč"

3. Ostatní ustanovení smlouvy zů$távQjí tímto dodatkem n¢dotč¢na.

IV. Platnost a úČinnost dodatku smlouvy, závěreČná ustanovení

l. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti " 1 "10" 2012

2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Každá smluvní strana obdrží dvou výtisckh.

3. Tento dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy

4, Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně a Že nebyla uzayř¢na v tísni či za nápadnč mvýhodných
podmínek. Na důkaz pravdivosti tohoto prohlášení připojují strany ke smlouvě své podpisy.

V Praz¢ dm: O 1 -10- 2012

Za objednatele: Za zhotovitde:

,,,
(j. Magdalena Češková

předsedkyní představenstva

$třodnf Průmy$|ová ŠKoM doprävni, a,.,,

15000,,,M5"1 "
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In , Jan Šurovský, Ph,D,
člen '[j
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