
2. PO

ses

lČ :

DIČ

zap

zast

(dále jen „goskjaovaten

uzavřeli níže uvedeného dne v

zákoník, ve znění pozdějších

poradenské a konzultační čin

01 06.2017 (dále jen „dodatek")

l.

Předmět dodatku

1 Předmětem tohoto dodatku je úprava doby trvání Rámcové smlouvy o poskytování poradenské

a konzultační činnosti v oblasti IT služeb uzavřené mezi smluvnlmi stranami dne 01.06.2017

(dále jen „smlouva“), resp. účinnost smlouvy stanovená vzávislosti na maximální čerpatelné

částce finančního limitu, která se tlmto navyšuje o 100 tis. Kč bez DPH.

2 S ohledem na znění odst 1 tohoto článku se text odst. 1 čl. VI smlouvy, ve znění:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 24. 5. 2017 do 15.7.2017 maximálně však do

vyčerpán! peněžního plnění ve výši 400. 000,- Kč bez DPH.“

nahrazuje textem:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 24. 5. 2017 do 15.7.2017 maximálně však do

vyčerpání peněžního plnění ve výši 500. 000,- Kč bez DPH."

3 Výše uvedený postup nenl vrozporu sinterními předpisy objednatele vztahujícími se

k zadávání veřejných zakázek.

II.

Závěrečná ustanovení

1 Smluvní strany výslovne souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveřejněn v souladu se zákonem

č 340/2015 Sb o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené

1

Operátor ICT, a.s.

se sídlem Dělnická 213/1

ico: 02795251

DIČ: CZ02795281

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19676

zastoupena Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Ing Václavem Strnadem,

členem představenstva

(dále jen „ob'ednatel")

DODATEK č. 1

K Rámcové smlouvě o poskytování poradenské a konzultační

činnosti v oblasti IT služeb

2, 170 00 Praha 7 - Holešovice

STRES, s.r.o.

ídlem Dvořákova 844, 250 92 Šestajovice

O 24789917

: CZ24789917

sána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 174433

oupena Ing. Ladislavem Můllerem, jednatelem

e smyslu ust. 5 1742 odst. 2 a nás| zákona č. 89/2012 Sb., občanský

předpisů tento DODATEK Č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování

nosti v oblasti IT služeb uzavřené mezi smluvními stranami dne



v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení š 504 zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejněn

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek

2. Smlouvu ve znění pozdějších dodatku lze modifikovat či doplňovat pouze písemnými dodatky

podepsanými oběma smluvními stranami

3 V ujednáních výslovně neupravených tímto dodatkem, se tento řldl příslušnými právními

předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb občanským zákoníkem, ve znění pozdějších

předpisů.

4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami. Dojde-li
k jeho uzavření dne 1.7.2017 a později, nastává jeho účinnost zveřejněním v registru smluv.

5 Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a

poskytovatel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují že souhlasí s jeho obsahem že dodatek

byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodne a vážně vule, bez nátlaku na

některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy

V Praze dne
_. _.

2017136


