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DODATEK ČÍSLO 6

Smlouvy o poskytnutí programového vybavení
DATACENTRUM 2 a jeho servisu

číslo smlouvy poskytovatele: 32 / 2003
číslo zakázky: 837

(dále jen „smlouva“) mezi

DATACENTRUM systems & consulting, a. s.
Se sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk,
Zastoupená Ing. Kamilem Ryšavým, předsedou představenstva společnosti,
IČ: 25631721
Bank. spojení: číslo účtu

(dále jen „poskytovatel“)
- na straně jedné -

a

Město Orlová
Se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
Zastoupená Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou města
IČ: 00297577 DIČ: CZ00297577
Bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Orlová číslo účtu 103957163/0300

(dále jen „zákazník“)
- na straně druhé -

(společně pak „smluvní strany“)

Na základě zakoupení licence nadstavbových modulů PVPOJ (Přehled o výši pojistného a vyplacených
dávkách) a NEMPRI (Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění) pro mzdovou agendu, se smluvní
strany dohodly, že se mění část bodu bod č. 3 přílohy č. 1 smlouvy a to takto:

3. Ceny (bez DPH):

DATACENTRUM 2 – MZDY (licence do 1.000 OSČ, 1 o_kód, 6 uživatelských přístupů)

a) Poskytování UPGRADE a UPDATE verzí s garancí legislativních změn 9.928,- Kč/ čtvrtletně
b) Zákaznická podpora (distribuce verzí, HOT-LINE, vzdálená správa): 3.084,- Kč/ čtvrtletně

CELKEM: 13.012,- Kč/ čtvrtletně

Ostatní ujednání smlouvy a příloh včetně dodatku č. 1-5 zůstávají beze změn.

Nová fakturace dle bodu č. 3. přílohy č. 1 bude zahájena od 1.Q 2020.
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Doložka platnosti právního jednání dle ust.  § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: k uzavření tohoto dodatku má zákazník udělen souhlas usnesením Rady města Orlová Usnesení RM č. 
826/23. z 18. 12. 2019. 
 
Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona č. 304/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů). 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jeden originál tohoto 
dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ostatní body smlouvy 
zůstávají nezměněny. 
 
 
 

V Orlové dne: 24.1.2020 
 

V Praze dne: 31.1.2020 

 
 
 
 
 

 

za zákazníka 
Mgr. Miroslav Chlubna 

za poskytovatele  
Ing. Kamil Ryšavý 

 


