
Dohoda o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů

(&quot;Dohoda”)

uzavřená mezi

Subjekt: CENDIS, s. p.

Sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO: 00311391

DIČ: c200311391

Zástupce: Ing. Jan Paroubek, pověřený řízením podniku

(dále jako „Poskytovatel”)

a

Subjekt: Město Pelhřimov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

lČO: 00248801

Zástupce: Ladislav Med, starosta

lng. Josef Koch, místostarosta

(dále jako „Příjemce“ či „ORP”)

(Poskytovatel a Příjemce dohromady také jako „Smluvní strany”)

1 úvoo

1.1

1.2

Dne 08.10.2018 uzavřely Smluvní strany smlouvu o umístění Technického zařízení a instalace

Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů (dále jen „Smlouva”).

Poskytovatel s Ministerstvem dopravy České republiky uzavře dodatek ke smlouvě na zajištění

práv systémů, vytvoření software, pořízení a rozmístění hardware nutného pro zajištění činnost

agend řidičů na jednotlivých ORP, a dále na poskytování provoznía uživatelské podpory a rozvoje

Systému (dále jen „Projekt DIGI”) dle odstavce 1.3 Smlouvy, kterým bude prodloužena její
účinnost. Smluvní strany mají proto zájem na prodloužení účinnosti Smlouvy.

2 PŘEDMĚT DOHODY

Smluvní strany se vsouladu sodstavcem 8.3 Smlouvy dohodly na prodloužení účinnosti

Smlouvy, a to do 30.06.2026, nebo na dobu účinnosti smlouvy mezi Ministerstvem dopravy
České republiky a Poskytovatelem na Projekt DIGI podle toho, co nastane dříve.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní

strana obdrží po dvou vyhotoveních.
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3.2 Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavřely svobodně a vážně, na důkaz Čehož připojuji
své podpisy.

3.3 Tato Dohoda nabývá platností podpisem poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších

předpisů (zákon 0 registru smluv). Uveřejnit Dohodu v registru smluv se zavazuje Příjemce.
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