
? RAYN€:T

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ UŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉ APLIKACE
RAYNET Cloud CRM č. 18-114

uzavřený dle ustanovení E) 2358 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, mezi

RAYNET s. r. o.

í-raricouzsk,:i €íl67/5
708 00, Ostraava
IČ: 2Q343820

vríww.raynet.cz ' infe@rayriet.cz l xel.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 2657/33A.
636 00 Brrío - Líšeň

[Č: 4499ů.575

xxívíow.cďv.cz i

Předmět dodatku: rozšíření uživatelských účtů softwarové aplikace RAYNET Cloud CRM

Nabyvatel a Poskytovatel společně dále též jen jako ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako ,,Smluvní strana")

Preambule:

Vzhledem k tomu, že:

a) mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem byla dne 27. 03. 2018 podepsána Smlouva
o dílo č. SML/7485/2018 s účinností ode dne 5. 4. 2018 (dále jen ,,Smlouva"),

b) v důsledku okolností, které nebyly v době podpisu Smluvním stranám známy a s ohledem na aktuální potřeby
přidání uživatelských účtů

c) se Smluvní strany dohodly na úpravě Poplatku a počtu uživatelských účtů, konkrétně pak na úpravě současného
znění článku l Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly podle ustanovení čl. 10 obchodních podmínek Smlouvy na následující změně Smlouvy, za účelem
čehož uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen ,,Dodatek č. 1"):

Čl. I.

1. Článek l Smlouvy se mění následovně:

Předmět dodatku:
Množstevní rozsah:

Územní rozsah:
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Užívání softwarové aplikace RAYNET Cloud CRM
Dle množství sjednaných uživatelských účtů
Bez omezení
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nové zněníčlánku I.:

Předmět dodatku:
Množstevní rozsah:
Územní rozsah:
Trvání smlouvy:

Poplatek:

Užívání softwarové aplikace RAYNET Cloud CRM
Dle množství sjednaných uživatelských účtů
Bez omezenÍ

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020

420,- Kč / za měsíc / za 12 uživatelských účtů + 2xl50 Kč/měsíc/READ ONLY

Čl. ll.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, ze žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a jeho přílohách netvoří obchodní
tajemství ve smyslu E) 504 0bčanského zákoníku. Smluvní strany berou na vědomí, ze tato smlouva včetně případných budou-
cích dodatků bude uveřejněna v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel. Poskytovatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství,
osobní údaje osob na straně Objednatele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák.
č. 412/2005 sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ani jiné in-
formace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřej-
nění v registru smluv.
5. Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1, které si Smluvní strany poskytly před naby-
tím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto pinění
se řídí tímto Dodatkem č. 1 a Smlouvou.

6. Na dí:íkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

VOstravědne: aŤ3 -0? 202.0 VBrnědne: 17, D7. 2020
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za Poskytovatele
Ing. Jaroslav Bazala

v

za NabyvatelIe'

&33',Ing. Jindřich %et, ph.o.
a',} ('.l.l',l

?:?(
i '.)

1+.


