
ZMĚNA SMLOUVY

DODATEK C. 2

ke Smlouvě o Firemním řešení č.l Zákazník číslo: 36061858
Pro společnost: RBP, zdravotní pojišťovna IČ: 47673036

ZMĚNA SMLOUVY
uzavřené mezi

T-Mobile Czech Republic a s.
SÍDLO: KONTAKT:
ULICE: Tomíčkova 2144/1
MĚSTO: Praha 4
PSČ: 148 00
IČ: 64949681 ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 

BUSINESS:DIČ: CZ64949681
SPISOVÁ ZNAČKA: B 3787 vedená u Městského soudu v Praze KÓD PROD. MÍSTA:
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a s. 120 00 Praha 2

(dále jen "TMCZ”) 
a

RBP, zdravotní pojišťovna
SÍDLO:

ULICE: Michálkovická 967/108
MĚSTO: Ostrava - Slezská Ostrava
PSČ: 710 00
IČ: 47673036
DIČ CZ47673036
SPISOVÁ ZNAČKA: AXIV 554 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Povinný subjekt pro registr smluv1 AnoBfl Nep

(dále jen „Smluvní partner*4)
(TMCZ a Smluvní partner dohromady dále také jako „Smluvní strany*').
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Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne na uzavření následujícího dodatku (dále jen „Dodatek")

1. OBECNÁ USTANOVENÍ __________________
Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 27.1.2021 Smlouvu o poskytování služeb pro veřejnou zakázku č.^^^^^^^^^|(dále jen „Smlouva"). Smluvní 

strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

E ZMĚNA PŘÍLOH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
3.2 Podmiňuje-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů 

(dále jako „ZRS") nabytí účinnosti Dodatku jeho uveřejněním v registru smluv dle ZRS, pak bez ohledu na ustanovení předchozích vět, nabyde tento Dodatek účinnosti 
nejdříve okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle ZRS. Bez ohledu na uvedené v předchozích větách může Dodatek nabýt účinnosti vždy nejdříve ke dni 
účinnosti výše uvedené Smlouvy.

3.3 Pro případ, že tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnit ho v registru smluv, se smluvní strany výslovně dohodly, že v souladu se ZRS budou v rámci jeho uveřejnění 
začerněny veškeré osobní údaje a obchodní tajemství (zejména články Termíny a Lokality / Služby včetně poznámek).

3.4 V ostatním, tímto dodatkem nezměněném, zůstává platné původní znění Smlouvy.
3.5 V případě písemného uzavření bude dodatek vypracován ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž TMCZ obdrží 2 výtisky a Smluvní partner obdrží 1 výtisk.
3.6 V případě elektronického uzavření Smluvní strany dodatek podepíší elektronicky s využitím zajištěného systému DocuSign, event. s využitím jiného způsobu 

elektronického uzavírání smluv. TMCZ umístí dodatek v elektronické podobě do systému DocuSign a vyzve Smluvního partnera k podpisu elektronického dokumentu. 
Smluvní partner poskytne TMCZ potřebnou součinnost (zejména pak správnou elektronickou adresu a telefonní kontakt osoby, která je oprávněná podepisovat jeho 
jménem). Každá ze Smluvních stran elektronicky obdrží plně podepsaný dokument ve formátu .pdf opatřený DocuSign certifikátem (Certificate of Completion), takový 
dokument se považuje za originál Smlouvy. Na požádání TMCZ je Smluvní partner povinen potvrdit podepsání elektronického dokumentu emailem..

Na znamení souhlasu se zněním tohoto dodatku připojili zástupci Smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 1


