Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DODÁVCE, IMPLEMENTACI,^ÚDRŽBĚ A
SERVISU
č.: 009I/VŠ/2015, ze dne 12.5.2015 (dále jen „Smlouva")
uzavřený podle ustanovení §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Článek 1
Smluvní strany
1.1

Objednatel:
Firma:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Sídlo:

nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

Zastoupená:

Ing. Tomášem Zouharem

DIČ:

CZ61384399

IČ:

61384399

Banka:
Číslo účtu:
Pracoviště pověřené plnění z této smlouvy: Správa účelových
zařízení VŠE v Praze, se sídlem Jeseniova 208, Praha 3, za
stoupená ředitelem Ing. Otou Zimou, CSc., MBA
(dále jako „Objednatel")
a

1.2

Dodavatel:
Firma:

ApS Brno s.r.o.

Sídlo:

Božetěchova 2, 612 66 Brno

Zastoupená:

Ing. Zdeňkem Boušou

DIČ:

CZ00543535

IČ:

00543535

Banka:
Číslo účtu:

1

(dále jako „Dodavatel")

(Objednatel a Dodavatel jako „Smluvní strana" a společně jako „Smluvní strany")
uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě na dodávku, implementaci, údržbu a servis kolejního
informačního systému včetně příslušenství (dále jen „smlouva") tohoto obsahu:

1

Odstavec 5.3 smlouvy se mění takto:
5.3

Roční cena za údržbu a servis systému po uplynutí 48 měsíců od podpisu smlouvy
bude činit 282.000 Kč. Cena služeb bude každoročně zvýšena o míru inflace, tj. o zá
vazný údaj vyhlášený Českým statistickým úřadem jako úhrnný index spotřebitel
ských cen v ČR za uplynulý kalendářní rok. Ustanovení předchozí věty se nepoužije v
případě, že koeficient bude menší jednomu %.
Takto navýšená cena platí od prvního dne měsíce následujícího po doručení ozná
mení o úpravě ceny Objednateli.
Cena služeb může být každoročně zvýšena po dohodě smluvních stran, a to ve
formě uzavření nového číslovaného dodatku k této smlouvě.

Tento dodatek nabývá platnosti dne 1.7.2020.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 smlouvy přečetly, že jejím obsah srozumitelný, není
jednostranně nevýhodný, a proto na důkaz toho, že s obsahem bezvýhradně souhlasí, připojují
podpisy oprávněných zástupců.

V Praze, dne

^ 5~, cbo tú

V Brně dne 21. května 2020

Objednatel

Dodavatel
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