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II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. IX. Závěrečná ustanovení odst. 5 Smlouvy o 
plném servisu a údržbě č. 19-FSMA-07 ze dne 12302.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.1.2020 tento:

Autorizovaný 
partner

Firma zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C. vložka 35806 
DIČ CZ 255 83 735

ČU 2109676572/2700

Město Nové Město na Moravě,
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900
zastoupená: Michalem Šmardou, starostou 
jako poskytovatel na straně jedné

xerox
PLATINUM

SPIN SERVIS sro
Škroupova 62

tel +420 531 01 2222 
info@spinservis cz

DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O PLNÉM SERVISU A ÚDRŽBĚ č. 19-FSMA-07, 
uzavřené dne 13.02.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.1.2020

2. Tento Dodatek č. 2 byl vyhotoven 
obdrží po dvou.

3. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její schůzi č.55 konané dne 11.6.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

5. Tento Dodatek č. 2 nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru

ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana

1. Smluvní strany se dohodly, že platnost a účinnost smlouvy o plném servisu a údržbě č. 19- 
FSMA-07, vztahující se na zařízení Xerox WC5330, výrobní číslo 3322519035, uzavřené 
dne 12.02.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.1.2020 (dále jen "Servisní smlouva"), 
sjednané v čl. II Doba trvání smlouvy, se prodlužuje do 28.2.2022,

SPIN SERVIS s.r.o.,
Škroupova 62, 636 00 BRNO
IČ: 25583735, DIČ: CZ25583735
Zapsáno v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35806 
zastoupená: Martinem Nešporem, Tomášem Krahulou, jednateli společnosti 
jako poskytovatel na straně jedné
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8.

1 & 12. 2020V Novém Městě na Moravě dne

Město Nové Město na Moravě

Autorizovaný 
partner

tel +420 531 01 2222
ínfo@spinservis cz

SPIN SERVIS s r o

xerox
PLATINUM

Firma zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C vložka 35806
DIČ CZ 255 83 735

Čú 2109676572/2700

7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti 
stranami.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Strany tohoto Dodatku č. 2 po jeho přečtení shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, 
že Dodatek č. 2 byl sepsán podle pravdivých údajů a podle jejich pravé a svobodné vůle 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých 
zástupců.

a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními

smluv"). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 dobrovolně, nad rámec zákona o 
registru smluv, uveřejní město nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření. Pro uveřejnění opravy 
platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

V Brně dne |\V k

°spin
I servis




