
Li.' A7A-

Dodatek c. 3

ke Smlouve C. 12082015 ze dne 3. 12. 2015

C. j. NA-2613-8/11-2015

uzavrený podle §2586 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, ve znení pozdejších
predpisu

I. Smluvní strany

Obchodní jméno:

Sídlo:

Registrace

Bankovní spojení:

ICO:

DIC,

Zastoupený:

(dále jen "dodavatel")

a

Obchodní jméno:

Sídlo:

Bankovní spojení:

ICO:

KP-SYS spol. S r.o.

Cacké 2735, Zelené predmestí, 530 02, Pardubice

Krajský soud v Hradci Králové, obchodní rejstrík, odd. C vI. c. 8682

64824390

CZ64824390

Ing. Petrem Štefanem, jednatelem

Ceská republika - Národní archiv

Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4

70979821

Zastoupený: PhDr. Evou Drašarovou, CSc., reditelkou

(dále jen "odberatel")
(dále také dodavatel a odberatel spolecne oznacovaní jako ,,smluvní strany")

II. Preambule

Konstatuje se, smluvní strany jsou subjekty s plnou právní zpusobilostí k právním jednáním,
oprávnenými jednat a podepisovat navenek.

III. Predmet dodatku

Predmetem tohoto Dodatku jsou po vzájemné dohode smluvních stran následující zmeny:
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l.
2.
3.
4.

Zmena clánku I. Smlouvy - Predmet plnení
Zmena clánku IT. Smlouvy - Termíny a podmínky plnC.ní
Zmena clánku III. Smlouvy - Cena
Zmena clánku IV. - Platební podmínky

k jednotlivým zmenám:

l. Predmet plnení dle clánku I. Smlouvy se mení a doplnuje následovne:

6. Knihovní SW Verbis AKV10, webový katalog Portaro a související moduly Revize,
MVS, OAI-PMH Provider, Z39.50 update klient - Národní autority, Z39.50 server a
eVerbis KV Sx, digitální repozitár, služba Citace.com budou od l. 12. 2021
provozovány na serveru dodavatele (hosting).

2. Termíny a podmínky plnení dle clánku II. Smlouvy se mení následovne:

1. Doba trvání smlouvy se prodlužuje na dobu urcitou 3 roky, tj. od 1. 12. 2021 do 30.
11. 2024.

2. Jednáním s dodavatelem ve veci systému a prevzetím plnení smlouvy je za
odberatele poverena

3. Cena dle clánku III. se mení a doplnuje následovne:

3. Cena servisu na pracovišti odberatele je stanovena na cástku 790,4h + DPH
v zákonné výši a je platná do vydání dalšího ceníku dodavatele uverejneného
na www.kpsys.cz.

4. Cena za provoz knihovního SW na serverech dodavatele dle CI. 1.6 ciní rocne
36 000,- KC + DPH v zákonné výši.

5. Cena za službu Citace.com ciní rocne 4 320,- bez DPH v zákonné výši a je platná do
vydání dalšího ceníku dodavatele uverejneného na www.kpsys.cz.

4. Platební podmínky dle clánku IV. se mení následovne:

l. Odberatel uhradí platbu podle CI. III 1 a 4 smlouvy na základe ctvrtletních faktur
(rádného úcetního dokladu) vystavených dodavatelem. Dodavatel vystaví faktum se
lhutou splatnosti 30 dnu od data vystavení faktury. Faktury budou vystaveny vždy do
28. 2., 31. 5., 31. 8. a 30. 11. príslušného kalendárního roku.

2. Platba podle CI. III. 5 bude vždy soucástí faktury vystavené k 28. 2. príslušného
kalendárního roh.

IV. Záverecná ustanovení

l. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obema smluvními stranami a úcinnosti dnem
uverejnení v registru smluv.

2. Smluvní strany berou na vedomí, že tato smlouva vyžaduje uverejnení v registru smluv podle
zákona c. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znení a s tímto uverejnením
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souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv se odberatel zavazuje zajistit neprodlene po
podpisu tohoto Dodatku.

3. Ostatní ujednání Servisní smlouvy C. 12082015 ze dne 3. 12. 2015, ve znení Dodatku c. l ze
dne 15. 12. 2017 a Dodatku c. 2 ze dne 23. 5. 2018, nedotcená tímto Dodatkem c. 3, se
nemení a zustávají v platnosti.

4. Právní vztahy neupravené výslovne tímto Dodatkem se rídí dispozitivní úpravou obcanského
zákoníku a dalšími obecne závaznými právními predpisy.

5. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádné smluvní ujednání, smlouva ci rízení nekteré
smluvní strany, které by nepríznive ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle tohoto
Dodatku. Zároven svými podpisy potvrzují, že veškerá ujištení a dokumenty dle tohoto
Dodatku jsou pravdivé, platné a právne vymahatelné.

6. Na dukaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku, jakož i toho, že Dodatek obsahuje svobodný
projev vule smluvních stran, že nebyl uzavren v tísni, ci za nápadne nevýhodných podmínek,
pripojují smluvní strany své elektronické podpisy.

V Pardubicích V Praze dne

Za dodavatele: Za odberatele:

Ing. Petr Štefan PhDr. Eva Drašarová, CSC.

D"um: 2021.10.15
15:44:28 +02'00'

2021.10.12
16:35:15 +02'00'
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