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Počet listů: 3

Vyhotoveno: 2 výtisky
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zabezpečení podpory provozu
YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Se sídlem
Telefon / fax
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Jejímž jménem jedná

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov
+420 XXXXXXXXXXXX / +420 277 775 501
00174939
CZ00174939
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RNDr. Martin Nehasil, jednatel společnosti

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72.

(dále jen “Zhotovitel“)

a

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

se sídlem
IČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Jejímž jménem jedná

Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
69172196
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
MUDr. Igor Paar, ředitel

 (dále jen „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel (jsou dále společně též označováni jako „Strany“ nebo „Smluvní strany“
nebo kdokoli z nich jednotlivě též „Strana“ nebo „Smluvní strana“) uzavírají v souladu s § 2586 a
násl. a § 2358 a § 2371 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“), a zákonem č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“) tento
Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o zabezpečení podpory provozu projektu „Rozvoj
informačních systémů a technologií ZZS PaK - záložní zdravotnické operační středisko“, registrační
číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005151 (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla podepsána
dne 28.1.2019.

I.

Tímto Dodatkem se mění články 4.3 a 4.4 Smlouvy následovně.

Nové znění článků:

4.3  Objednatel uhradí cenu díla jako kvartální splátky (za kalendářní čtvrtletí), a to
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a) v prvním roce účinnosti smlouvy ve výši 409 842,80 Kč včetně DPH, tj. bez DPH 338 712,80
Kč a DPH 71 129,69 Kč,

b) v prvním roce účinnosti smlouvy ve výši 409 842,80 Kč včetně DPH, tj. bez DPH 338 712,80
Kč a DPH 71 129,69 Kč,

c) v prvním roce účinnosti smlouvy ve výši 409 842,80 Kč včetně DPH, tj. bez DPH 338 712,80
Kč a DPH 71 129,69 Kč,

d) v prvním roce účinnosti smlouvy ve výši 409 842,80 Kč včetně DPH, tj. bez DPH 338 712,80
Kč a DPH 71 129,69 Kč,

4.4.  Cena dle předchozího odstavce bude uhrazena na základě Zhotovitelem vystaveného
daňového dokladu - faktury.

Faktura bude vystavena se splatností 30 kalendářních dní ode dne doručení Objednateli.
Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude Poskytovatelem
účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného
plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.

Faktura bude vystavena vždy za každé kalendářní čtvrtletí realizovaného plnění, a to
nejpozději do 5 pracovních dní od konce kalendářního čtvrtletí, za který je faktura vystavena.

Každá faktura vystavená Poskytovatelem dle této Smlouvy musí obsahovat pojmové
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a dále následující údaje:

- číslo Smlouvy

- identifikaci Objednatele podle Smlouvy

- identifikaci Poskytovatele podle Smlouvy

- označení banky a číslo účtu, na který má být platba zaplacena, včetně konstantního
a variabilního symbolu

- den splatnosti a den uskutečnění zdanitelného plnění

- název a popis poskytnutých  Služeb s odkazem na Smlouvu

- účtovanou částku bez DPH

- vyčíslenou částku DPH

- celkovou částku včetně DPH

- jakékoliv další údaje vyžadované pro účetní a daňový doklad příslušnými Právními
předpisy

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené údaje či bude neúplný či nebude
mít všechny přílohy, není Objednatel povinen na jeho základě plnit a nedostává se do
prodlení. Poskytovatel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky
stanovené touto Smlouvou. Lhůta splatnosti běží znovu od dodání nové nebo opravené
faktury.

Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné
provedení předmětu díla jako celku bez vad a nedodělků.
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II.

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena.

III.

Tento Dodatek lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

IV.

1/ Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží
Zhotovitel a 1 vyhotovení obdrží Objednatel.

2/ Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V.

Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto
Dodatku svým podpisem.

V Praze dne 18.12.2019     V Pardubicích dne 27.12.2019

………………………………………….    ………………………………………..

Zhotovitel

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

RNDr. Martin Nehasil

jednatel

Objednatel

KOMCENTRA s.r.o.

MUDr. Igor Paar

ředitel


