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Dodatek č. 8 
ke smlouvě O poskytování služeb podpory 

k programovému vybavení 
č. TPlMISlPacov 

1. Objednatel 

Název 

Zastoupený 

IČ 
DIČ 

Bankovní Spojení : 

Číslo účtu : 

(dále jen „objednate|“) 

2. Zhotovitel 

Obchodní jméno 

Zástupce organizace 

IČ 
DIČ 

Bankovní Spojení 
Číslo účtu Z 

zapsán v obchodním rejstříku 26.2. 
u Krajského soudu v Hradci Králové 

(dále jen ,,Zhotovitel“) 

Smluvní strany 

Město Pacov 
Náměstí Svobody 320 
395 O1 Pacov 

lng. Lukáš Vlček 
Starosta 

00248789 

GEOVAP, spol. S r. O. 
Čechovo nábřeží 1790 
530 03 Pardubice 
lng. Robert Matulík 
jednatel 

15049248 
CZ15049248 

Aíěsıský mTdÉf;.uĹ_0v ““ 
H.: ...... ............... .. 

Dnšınz 1l,_ []z_ 2020 

Pøčøııšxıú/přfløh 
__ „Z 

SPÍSHVÝ žı Slxżxrt. znak ......... U 

C234 vedenou 

(oba společně též „smluvní strany“)



. `______ 
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Dodatek Č. 8 ke Smlouvě TP/MIS/Pacov 

Il. Úvodní ustanovení 
Na základě vzájemné dohody smluvních stran byl ke smlouvě č. TP/MIS/Pacov uzavřen 
tento Dodatek č. 8, který je nedílnou součásti této smlouvy. 

Ill. Předmět plnění 
Zhotovitel se tímto zavazuje poskytovat objednateli služby podpory k typovému 
aplikačnimu programověmu vybavení CityWare - Příjmové agendy - moduly Vymáhání 
a Insolvenční rejstřík (dále jen ,,TAPV“). 

1. 

2. Cena Služby paušální technické podpory dle čl. ll., odst. 1. smlouvy na jeden rok činí 
celkem: 

Cena -bez DPH ................................. _. 10 800,00 Kč 
DPH ................................................... .. 2 268,00 Kč 
Cena včetně DPH ............................ .. 13 068,00 Kč 

Z toho: 
Vymáhání: 
Cena bez DPH .............................. _. 7 400,00 Kč. 
DPH ............................................... .. 1 554,00 Kč 
Cena včetně DPH .......................... .. 8 954,00 Kč 

insolvenční rejstřík: 
Cena bez DPH .............................. .. 3 400,00 Kč. 
DPH ................................................... _. 714,00 Kč 
Cena včetně DPH .......................... ._ 4 114,00 Kč 

Počínaje dnem 1. 1. 2021 je zhotovitel oprávněn upravovat výše uvedené ceny v každém 
kalendářním roce o míru inflace (tj. index růstu spotřebitelských cen) stanovenou Českým 
statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Tato úprava cen musí být objednavateli 
oznámena nejméně 14 dní před jejich prvním uplatněním. 

3. Zhotovitel bude účtovat služby paušální technické podpory jednou za kalendářní čtvrtletí 
ve výši 1/4 celkové roční částky sjednané dle čl. lll., odst. 2. vždy k prvnímu dni prvního 
měsíce uvedeného období se Zdanitelným plněním k tomuto dni. První platba bude za 
obdobi následující po měsíci předání TAPV do rutinního provozu. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud budou služby technické podpory poskytovány od jiného než od pn/ního 
měsíce kalendářního čtvrtletí, bude první platba vyúčtována jako poměrná část čtvrtletní 
částky. 

IV. Závěrečná ujednání 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
uzavírá se na dobu neurčitou. 

1. 

2. 

3. 

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy se tímto nemění. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodně vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto 
dodatku potvrzují svým podpisem. 

4. Poskytování podpory k typovému aplikačnimu programověmu vybaveni CityWare - 
Příjmové agendy - moduly Vymáhání a Insolvenční rejstřík (dále jen ,,TAPV“) může 
kterákoli Ze smluvních stran písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 
3 měsíce a počíná běžet první dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. 
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5. Tento dodatek je proveden ve dvou vyhotoveních, Z nichž obdrží Zhotovitel i objednatel 
po jednom vyhotoveních. 

6. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří tyto přílohyi 
Příloha č. 1: Garanti Subsystému a modulů TAPV, hot-line: 

V Pardubicích dne: 13.2.2020 V Pacově dne: 
Za zhotovitele: Za ob“ " “ '“ 

GEOVAP, spol. sr. 0. 
Cønhøvø náhrøžf 1790 

_, 

jednatel společnosti 

Příloha č. 11 Garanti Subsystémú a modulu TAPV, hot-line: 

' áhání a Insolvenční restřík: 
‹flfl“= 
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