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DODATEK č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

evidované u Zhotovitele pod číslem jednacím 
1477/17

evidované u Objednatele pod číslem jednacím 
CEN/50/746/2017

Tento dodatek uzavírají v souladu s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

Zhotovitel : MÚZO'Praha s.r.o. : v W:;: . .. ..

Sídlo Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1
Zastoupený Inq. Petrem Zaoraíem a Janem Maršíkem, jednateli s.r.o.
Druh organizace společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 24646
TČ 49622897
Die.......... ........... CZ496228.97
Bankovní spojení ČSOB Praha, č. ................. ................

a

Objednatel GENIA, česká informační agentura životního prostředí

Sídlo Vršovická 1442/65, Praha 10,100 10
Zastoupený Mgr. Miroslavem Havránkem, ředitelem
Druh organizace státní příspěvková
IČ 45249130
DIČ Neplalce DPH
Bankovní spojení

http://www.nwso.cs


lůzo

n&na článku 3, odstavec 3.1:
rozšíření o modul Objednávky pro 3 uživatele 
rozšíření o modul Banka pro 2 uživatele 
rozšíření elektronických podpisá na 25 celkem 
komunikaci s ČNS pomocí webových služeb 
odesílání notlfíkací e-mailem

----- čj.ha lowMBagijgfeá 1442/65
Doručeno dne.' .

ČI . 3
Postup realizace, rozsah a cena dodavky lEIS 1ASU® CS

1 Níže je uveden seznam modulů, ke kterým je poskytnuta Licence a dále pak počty 
__ uživatelů v jednotlivých modulech.____________________________ ■ __________________

“lodul : llgiMi!
uživatelů

Základní cena 
(Kč bez DPH)

Roční servisní poplatek 
(Kč bez DPH)

’odvojné účetnictví 3

114 304,- 20 575,-

lávazky 2
’ohledávky T...
!okladná 2
Smlouvy 1.........
Evidence majetku 2
Cniha jízd 1
:estQvní příkazy tuzemské 1
testovní příkazy zahraniční 1
komunikace s 1SR.S (registr smluv) 1
dektrcnický podpis 25 62 500,.- 0,-
IPjednávky 3 6 240,- 1 123,-
Janka ' 2 12 350,- 2 223,-
Comunlkace s ĎNB pomocí webových služeb - 8 900,- ._Ar__________
Mesílání notífikacf e-mailem - 20 000,- 0,-
télkěHlkéOísíSčSaíSS I:- ■ 224 294,-

ozdíl v ceně za poskytnutí práva užívat programové vybavení proti smlouvě a dodatku č. 1 
> 72 490,- Kč bez DPH, 87 712,90 Kč včetně 21 % DPH bude uhrazen na základě, faktury - 
aňového dokladu zaslaného zhotovitelem po podepsání tohoto dodatku oběma smluvními 
:ranamí.

ento Dodatek č, 2 ke smlouvě evidované u Zhotovitele pod čj. 1477/17 a Objednatele 
EN/50ý74&/2O17) nabývá platností dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
:ran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv, a to v souladu s ustanoveními 
ákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
jchto smluv a o registru smluv (zákon o Registru smluv). Uveřejnění dodatku/smlouvy 
ajistí v zákonem stanovené Ihůtě Objednatel.

odatek je vyhotoven ve dvou exemplářích; každá smluvní strana obdrží jeden exemplár.

Praze: 4.K//.

Ing. Petr Zabral 
ředitel, jednatel

V Praze: /f
Za ObjednateJ^^^HHHB

M g r. M i rosí a v Ha vra n ek 
ředitel CENÍA


