
 

 

 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování technické podpory a údržby EMC Documentum 

uzavřené dne 16. 3. 2016 mezi stranami: 

 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

se sídlem. Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10 

zastoupena:  PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA, ředitelem 

bankovní spojení: č.ú.  623101/0710 
 
(dále jen "Objednatel")  

 

a 

 

itelligence, a.s. 

IČ:   26718537 

DIČ:   CZ26718537 

se sídlem: Hlinky 505/118, 603 00 Brno - Pisárky 

zastoupen:  Martinem Koníčkem, MBA, předsedou představenstva 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 

 

 

 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Dne 16. 3. 2016 uzavřely, na základě výsledku zadávacího řízení „ZMR08/2016 – Servisní 
podpora EMC Documentum“, v němž byla nabídka podaná Zhotovitelem vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, smluvní strany Smlouvu o poskytování technické podpory a údržby EMC 
Documentum, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2017 
(dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v Čl. 2 tohoto dodatku. 
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Článek 2. 

Změna Smlouvy 

2.1 V Čl. 1 odst. 1.01 Smlouvy se vypouští slova „po dobu 17 měsíců“ a nahrazují se slovy „po 
dobu 22 měsíců“. 

2.2 V Čl. 12 odst. 12.01 Smlouvy se vypouští slova „a to od 20. 3  2016 do 19. 8. 2017“ a nahrazují 
se slovy „a to od 20. 3. 2016 do 19. 1. 2018“. 

 

Článek 3. 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy neuvedená v Čl. 2 tohoto dodatku zůstávají dodatkem 
nedotčena. 

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 
vyhotovení. 

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly a že je jim jeho obsah jasný 
a srozumitelný. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti, 
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. 

 

 

V Praze dne 16. 8. 2017     V Praze dne 14. 8. 2017 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
 
 
……………………………     ………………………………. 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA    Martin Koníček, MBA. 
ředitel        předseda představenstva 


