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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o poskytnutí služeb 

uzavřené dne 21 . 11 . 2019, č. j. 2019/113 NAKIT (dále jen „Smlouva") 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

se sídlem 

IČO: 

DIČ: 

zastoupen: 

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 

04767543 

CZ04767543 

   

  

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 

bankovní spojení  

  

(dále jen „Objednatel") 

a 

COMFORT CARE a.s. 

se sídlem 

IČO: 

DIČ: 

zastoupen: 

Revoluční 19, 115 96, Praha 1 

25755021 

CZ25755021 (nejsme plátci DPH) 

   

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5882 

bankovní spojení   

  

(dále jen „Poskytovatel") 

(Objednatel a Poskytovatel dále též společně jako „Smluvní strany"), 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke 

Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1"). 

1. Předmět Dodatku č. 1 

1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je zrněna bankovního spojení a čísla účtu Poskytovatele. 

Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách. 



Al(IT 
1.2 Smluvní strany se dohodly, že bankovní spojení a číslo účtu Poskytovatele uvedené 

v záhlaví Smlouvy, které zní: československá obchodní banka, a.s., 161138369/0300, 

se nahrazuje novým níže uvedeným zněním: 

,,Bankovní spojení:  

  

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze 

změny. 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 

registru smluv") avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá 

účinnosti dnem uzavření Dodatku č. 1. 

2.2 Objednatel je povinen uveřejnit Dodatek č. 1 v souladu se Zákonem o registru smluv 

neprodleně po podpisu Dodatku č. 1 oběma Smluvními stranami. 

2.3 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, 

určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, což 

stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

2.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

Smluvní strana obdrží po dvou. 

V Praze dne: ~2 Z 1cJlcJ 

 
Národní agentura pro komunikační a 

informační technologie, s. p. 

  

 

COMFORT CARE a.s. 
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V Praze dne: III 'l 1cJ?..o 

 

 

Národní agentura pro komunikační a 

informační technologie, s. p. 



NAKIT, s. p. 
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