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Dodatek č. 5 
smlouvy o poskytování odborných činností 

 
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 
se sídlem:  Dominikánská 4, 301 00 Plzeň 
IČ:   663 627 17 
Jednající:  Ing. Luděk Šantora, MBA,  ředitel 
dále jako objednatel 
 
a 
 
PREVENT s.r.o.  
se sídlem:  Praha 8, Březiněveská 3, PSČ 18200 
IČ:   25100998 
Jednající:  Ing. Jan Hes – jednatel 
dále jako poskytovatel 
 
 
1. PREAMBULE 
Smluvní strany tohoto dodatku smlouvy uzavřeli dne 10. 5.2012  smlouvu o poskytování odborných 
činností, vedenou u objednatele pod číslem 2012/SITMP/0079. Dnešního dne se smluvní strany 
dohodly na změně smlouvy níže uvedeným způsobem. 
 
 
2. PŘEDMĚT DODATKU 
Předmětem tohoto dodatku č. 5 smlouvy je změna přílohy č. 2 smlouvy - Seznam provozoven SIT tak, 
že původní příloha č. 2 smlouvy se dnem účinnosti tohoto dodatku ruší v celém rozsahu a nahrazuje se 
novou přílohou č. 2 smlouvy – Seznam provozoven SIT, která je současně přílohou číslo 1 tohoto 
dodatku smlouvy. 
 
 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom 

vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran. 
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. 
3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny. 
3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán 

podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísni, za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek  smlouvy podepisují 

 
 
V Plzni dne 5.11.2020    V Praze dne 10.11.2020  
 
 
 
 
………………………………………………………………  ……………………………........................................ 
Ing. Luděk Šantora, MBA    Ing. Jan Hes  
ředitel       jednatel 
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Příloha č. 2 smlouvy o poskytování odborných činností č. 2012/SITMP/0079 
 
 

Seznam provozoven SIT 
 

Poř. č.  Adresa Četnost 

1 Plzeň, Dominikánská 288/4 min. 1 x za 12 měsíců 

2 Plzeň, Škroupova 1900/5a min. 1 x za 12 měsíců 

3 Plzeň, Cukrovarská 2999/21 - hala CNC min. 1 x za 12 měsíců 

4 Plzeň, Cukrovarská 2996/23  Drony, Centrum Robotiky, Administrativa min. 1 x za 12 měsíců 

5 Plzeň, Cukrovarská 395/19 min. 1 x za 12 měsíců 

6 Plzeň, Cukrovarská 6380/11 - Dílny min. 1 x za 12 měsíců 

7 Plzeň, Cukrovarská 3006/20 min. 1 x za 12 měsíců 

 
Tato příloha č. 2 Smlouvy o poskytování odborných činností 2012/SITMP/0079 nahrazuje všechny 
předchozí. 


