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Fin ID: 210240/V

1.

 

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o pronájmu komunikačních tras a umístění zařízení ze dne 10.11.2020

(dále jen Dodatek)

Smluvní strany

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava,

17. listopadu 15, Ostrava — Poruba,

PSČ: 708 33,

1Č: 61989100,

DIČ: cz 61989100

zastoupená Ing. Michalem Slámou, ředitelem CIS

(dálejen „Pronajímatel“),

a

Vodafone Czech Republic a.s.

se sídlem: náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5

IČ: 25788001

DIČ: CZ25788001 (plátce DPH)

společnost zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 6064

Bankovní spojení: Citibank

Č. účtu: 2029851107/2600

zastoupená:_

Zástupce pro vecnaJe naní:_

(dálejen „Nájemce“)

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2020 Smlouvu o pronájmu komunikačních tras a umístění

zařízení (dálejen „smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně smloúvy, a to tak, že:

a) upravuje se čl. II, bod 1. takto:

Pronajímatel se Smlouvou zavazuje poskytovat Nájemci pronájem 2 optických tras dle uvedené

specifikace:

] . optická trasa

Koncový bod A

název: Ostrava-Poruba, datové sály A (A024)

adresa: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba

Koncový bod B

název: Ostrava-Poruba, střecha budovy A (A1 104)

adresa: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba
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Charakteristika

počet vláken: 2 páry

délka vlákna 150 m

typ vláken: singlemodová optická vlákna

cena: 2,50 Kč/m bez DPH za pár

- optická trasa

Koncový bod A:

název:

adresa:

Koncový bod B:

název:

Ostrava-Poruba, A1028c

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba

Ostrava-Poruba, střecha budovy A (A1 104)

adresa: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba

Charakteristika

počet vláken: 1 pár

délka vlákna 50 m

typ vláken:

cena:

singlemodová optická vlákna

2,50 Kč/m bez DPH za pár

 

Všechna singlemodová optická vlákna budou zakončena v optickém racku v mistnosti A1104 do

kterého bude umožněno umístění 1U ODF v majetku Vodafone Czech Republic a.s.

b) upravuje se čl. II], bod l. takto:

Nájemce se zavazuje platit Pronajímateli měsíční poplatek za poskytnutí předmětu Smlouvy ve výši

875,- Kč (slovy: osmsetsedmdesátpět korun českých) bez DPH za měsíc.

3. , Smluvní strany se dohodly, že Nájemce zaplatí jednorázový zřizovací poplatek ve výši 2 500,- Kč

bez DPH, a to po podpisu tohoto Dodatku na základě vystavené faktury Pronajímatelem.

III.

Ostatní ustanovení

Dodatek se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1. 2. 2021.

Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají nezměněna

Dodatek je vyhotovena ve dvou paré, přičemž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran

obdrží jedno paré.

4. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran Pronaj ímatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy

bylo zasláno oběma smluvním stranám.
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V Ostravě dne ................'.....................

       

  
Vysoká škola báňs —

Ing. Michal Sláma

ředitel CIS

ká univerzita Ostrava Vodafone Czech Republic a.s.

na základě pověření
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