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(Poskytovatel a Přljemce dohromady také jako "Smluvní strany")

1 ÚVOD
1.1 Dne 1.5.. 10, 2018 uzavřely Smluvní strany smlouvu o umřstšn! Technického zařlzen] a instalace

Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografii a podpisů (dále Jen"Smlouva").

1.Z Poskytovatel s Ministerstvem dopravy České republiky uzavře dodatek ke smlouvě na zaJištěnfpráv
systémů, vytvořeni software, pořízení II rozmístění hardware nutného pro zajištění činností agend
FldlčUna jednotllv9th ORP, II dále na poskytování provozní a uživatelské podpory a rozvoje Systému
(dále jen "Pro)ek.t OlG!") dle odstavce 13 Smlouvy, kterým bude prodloužena jeJ.íúčinnost. Smluvní
strany ma)f proto zájem na prodloužení účinnosti Smlouvy.

2 pAEDMET DOHODY

2.1 Smluvnl strany se v souladu s odstavcem 8.3 Smlouvy dohodly na prodloužení účinností Smlouvy, II

to do 30.06.2026, nebo na dobu účinnosti smlouvy mezi Ministerstvem dopravy České republiky II

Poskytovatelem na Projekt OIGI podle toho, ca nastane dříve.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3 ZAV~REČNÁ US'TANOVENf

3.1 Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotovenfch s platnost! originálu, z nlchž kafdá Smluvnr strana
obdrží po dvou vyhotoveních.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavřely svobodně II věžně, na dOkaz čehož pFlpoJujlsvé
podpisy.
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3.3 Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv v souladu se zákonem č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účlnnostt
nékt~rých smluv, uveřejňován! těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon
e registru smluv), Uveřejnit Dohodu v registru smluv se zavazuje Přfjemce.
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I

Příjemce
město Nachod

Jan Birke

Poskytovatel
CENDIS, s. p,

Ing. Jan Parou bek
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