
CHAPS spol. s r.o.

se sídlem: Bráfova 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 475 47 022, DIČ: CZ 475 47 022

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka 17631

zastoupená: lng. Vlastimilem Coufalem, výkonným ředitelem

(dále jen „Poskytovatel")

čislo smlouvy Poskytovatele:

Smluvní strany:

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7

IČO: 027 95 281

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

zastoupený: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a lng. Michalem Krausem, MBA,

členem představenstva

(dále jen „0bjednateI")

číslo smlouvy objednatele: 116_2019_OlCT

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ o POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY VYHLEDÁVÁNÍ NAD JÍZDNÍMI

ŘÁDY PRO MOBILNÍ APLIKACI PID LÍTAČKA

dnešního dne uzavřely v souladu s ustanovením 5 1746 odst. 2 a nás|. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tento Dodatek č. 1 ke

Smlouvě D poskytování služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka

(dálejen „Dodatek č. 1").
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3.3

3.4

3.5

se nabytím jeho účinnosti stává nedílnou
součástíSmlouvy. Smluvníě dohodly, že tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jehoru smluv dle odst. 3.2 tohoto Dodatku č. 1.

m uvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne
.................................

.. smlouvu označenou jako
„Smlouva o poskytovaní služby vyhledávaní nad jízdními řády pro mobilní aplikací PID
Lítacka (dale spolecne jen „Smlouva")

2 V souladu s odst 23 1 Smlouvy smluvní strany přistupují k dílčím úpravám svých
zavazku dle Smlouvy uzavřením tohoto Dodatku č.

.

PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem tohot

stanoven v odst. 4

2.2 Příloha č. 6 Smlou

Dodatku č. 1.

2.3 Ostatní ustanoven

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek č. 1

strany se výslovn

uveřejnění v regist

32 S l

D Dodatku č. lje úprava harmonogramu posk.1 Smlouvy ve spojenís Přílohou č. 6 Smlouvy.
vy (Harmonogram) se v plném rozsahu nahmzuje Přílohou č. 1 tohoto

í Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaztoho k němu připojují svoje podpisy.
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Příloha č. 1 — Aktualizované znění Přílohy č. 6 Smlouvy (Harmonogram)

Označení

Název Milníku Nejzazšítermin plnění

Uzavření smlouvy =T

Návrh realizace (technického a provozního

řešení Služby, implementace do aplikace PID

Lítačka pro iOS a Android)

= T+ 2 týdny (= T1)

Vývoj, implementace, testování a předáni

součástí Služby dle 2.1 až 2.8 Přílohy č. 1

Smlouvy

= T+ 4 týdnů (= T2)

Vývoj, implementace, testování a předání

součástí Služby dle 2.9 Přílohy č. 1 Smlouvy

=T+6týdnů(=T3)

Zahájení poskytování Služby jako celku = nejdříve T3 + 1 kalendářní

den, zadavatel může stanovit i

termín pozdější, a to v závislosti

na ukončení poskytování

obdobně služby stávajícím

poskytovatelem

OPERÁTOR

ICT


