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DODATEK č. z

K RÁMCOVĚ SMLOUVĚ o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI WDÁVÁNÍ

KARET LÍTAČKA

číslo smlouvy: 000520 00 16

(dále jen „Dodatek")

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, PSČ 170 00 Praha 7 - Holešovice

zastoupený: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva

Bc. Petrou Burdovou, místopředsedkyní představenstva
IČO: 02795231

DIČ: CZ02795281, plátce DPH

(dále jen „ObjednateI")

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedkyní představenstva

učo: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

(dále jen „Poskytovatel")

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

a. Objednatel a Poskytovatel spolu dne 8. 11. 2016 uzavřeli rámcovou smlouvu o

poskytování služeb při vydávání karet Lítačka (dále jen „Sm|ouva"), na základě které

se Poskytovatel zavázal poskytovat Objednateli služby spočívající vprovozování

Expresních přepážek a Kontaktních míst, blíže vymezených ve Smlouvě;

b. Smluvní strany mají zájem na úpravě a doplnění svých závazků ve Smlouvě

obsažených. Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě obsažených a

s úmyslem tyto závazky upravit, dohodly se na následujícím znění Dodatku Smlouvy:

DMĚT DODATKUPŘE



1.1.2 ekonomických důvodů se zužuje předmět plnění Smlouvy a jsou vyňaty expresní

přepážky. Odstavec 1 a 1.1. se v dosavadním znění ruší a nahrazuje se následujícím

zněním:

1.2. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje za podmínek stanovených dále v této

Smlouvě poskytovat objednateli služby spočívající v provozování Kontaktních míst,

které jsou blíže specifikovány v č. 3 této Smlouvy. (Dále jen "SIužby").

1.3. ČI. 2. až 2.5. Smlouvy se ruší.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ustanoveníSmlouvy zůstávají beze změn.

2.2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž

každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách učinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí

Objednatel.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují

se kjeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich
svobodné a vážné vůle.

Za objednatele
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