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Dodatek Č.1

Smlouva
o servisní podpoře programového vybavení Jízdní řády

v prostředí Objednatele

Dnešního dne uzavřely:

lij Dopravní podnik hl.
se sídlem:
Číslo dílčí smlouvy:
IČ,
DIČ,
Bank.spojení:
Číslo bank.účtu:
Zápis v OR:

Zastoupená:

m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
9028000469
00005886
009-00005886

vedený MS v Praze v oddíle B, vložce 847
plátcem DPH
Ing. Milanem Houfkem
předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Václavem Pomazalem, CSC
členem představenstva a obchodně-ekonomickým
ředitelem

(dále jen ,,Objednatel")

a

CHAPS spol. S r.o
se sídlem:
Číslo dílčí smlouvy:
IČ,
DIČ,
Bank.spojení:
Číslo bank.účtu:
Zápis v OR:

Zastoupená:

Bráfova 21, 616 00 Brno

47547022
291-47547022
ČSOB Praha l

vedený KOS v Brně, oddíl C, vložce 17631
je plátce DPH
Ing. Peterem Chlebničanem
jednatelem společnosti

(dále jen ,,Dodavatel")

tento Dodatek č. l ke Smlouvě o servisní podpoře programového vybavení Jízdní řády
v prostředí Objednatele, číslo smlouvy Objednatele 9028000469 ze dne 30.5.2002 (dále jen
,,Smlouva o servisní podpoře").
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Dopravní podnik hl. ňj, Prahy,

\Om akciová společnost

č.s. 9028000469 DODATEK č.l - Smlonva o servisní podpoře prograniov&o vybavení Jízdní řády Č.S.
v prostředí Objednatele

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Dodatek smlouvy se uzavírá na základě odst. 5.4. Smlouvy o servisní podpoře.
1.2. Není-li v tomto Dodatku sinlouvy stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah mezi

smluvními stranami ustanovenííni Smlouvy o servisní podpoře.

2. PŘEDMĚT DODATKU

· Na základě smlouvy o dílo na TI. etapu rozvoje programového vybavení ASW JŘ pro
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, ze dne 12.7.2002, číslo smlouvy
9016000771 předal Dodavatel Objednateli předmětné programové vybavení a služby.

· Předniětem dodatku je úprava článku 2.1. smlouvy o servisní podpoře. Na základě
výše uvedených skutečností se mění znění článku 2.1 takto:

2.1 Měsíční cena plnění Dodavatele podle Snilouvy byla stanovena dohodou smluvních
stran a činí

3. PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU
3.1, Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem 1.1,2003.
3.2. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o servisní podpoře.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní

strana obdrží dvě (2) vyhotovení.

za Objednatele: za Dodavatele:

"'""Sši 2 "":edne: ZO. ÁŽ. LOOL
Podpis: Podp s:

Jméno: Ing. Milan Houfek Jméno: Ing. Peter Chlebničan
předseda představenstva a jednatel společnosti

Podpis: Podpis:

Jméno: Jméno:
člen představenstva a ,

.obchodně-ekonomický ředitel
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Objednatel Dodavatel


