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Smluvní strany:

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

jednající: Ing. Milanem Shrbeným, ředitelem sekce informačních a komunikačních technologií

ICO: 00006963

Dank. spojení: Česká národní banka

Císlo účtu:

(dále jen „Odběratel“)

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupená: _jednatelem

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

@ank. spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Císlo účtu:

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně také „Smluvní strany“)

se dohodly na tomto znění

Dodatku č. 11 (dále jen „Dodatek“)

k Servisní smlouvě č. 035-02-61580

ze dne 12. 4. 2002, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Dodatku

I.1 Předmětem tohoto Dodatku je změna ustanovení článku 2. odst. 2.7. Smlouvy související se

změnou ceny za poskytování služeb Dodavatele, zrušení ustanovení článku 2. odst. 2.8.

Smlouvy a přidání odst. 3.4. do čl. 3. Smlouvy z důvodu vynucené dočasné změny místa plnění

uvedeného v čl. 3. odstavci 3.3. Smlouvy.
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II.

Změna vybraných ustanovení Smlouvy

II.1 Smluvní stran doh | na m ž |. 2. . 2.7. ml u nahrazu'e tímto no 'm

zněním:

 

II.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že článek 2. odst. 2.8. Smlouvy se ruší bez náhrady.

II.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že do čl. 3. Smlouw se vkládají nové odst. 3.4. a 3.5.. které

znějí takto:

3.4. Po dobu trvání kompletní rekonstrukce budovy zákazníka na adrese Křížová 6a, 225

08 Praha 5, je dočasně namísto této budovy místem plnění budova zákazníka

soznačením E na adrese Křížová 6, 225 08 Praha 5. Budova zákazníka na adrese

Křížová 25, 225 08 Praha 5, zůstává místem plnění i po dobu výše zmíněné

rekonstrukce. Pro účely tohoto ujednání se za zahájení kompletní rekonstrukce

považuje den následující po dni doručení oznámení zákazníka Atos IT Solutions and

Services, s.r.o. o tom, že byla započata kompletní rekonstrukce, přičemž od tohoto

dne je tedy Atos IT Solutions and Services, s.r.o. povinen poskytovat plnění v novém

místě plnění, a za ukončení rekonstrukce den následující po dni doručení oznámení

zákazníka Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 0 tom, že byla ukončena kompletní

rekonstrukce, přičemž od tohoto dne je Atos IT Solutions and Services, s.r.o. povinen

poskytovat plnění opět v původním místě plnění.

3.5. Po dobu trvání kompletní rekonstrukce dle odst. 3.4. tohoto článku této smlouvy

zákazník zajišt'uje v novém místě plnění pro Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

datové připojení do sítě zákazníka včetně internetu a Atos IT Solutions and Services,

s.r.o. hradí v novém místě plnění nájem prostor pro denní administraci, včetně služeb

souvisejících s užíváním potřebných prostor.

III.

Závěrečná ustanovení

III.1 Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

III.2 Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá

účinnosti od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém tento

Dodatek vstoupil v platnost.

III.3' Tento Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích s platností originálu, 2 nichž tři obdrží Odběratel a

dva Dodavatel.

Parafováno: dodavate odběratel- Strana: 2 (celkem 3)

 



AtLDS W
čssz

IV.

Podpisy smluvních stran

IV.1 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po

vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle. Na důkaz dohody o všech

ustanoveních tohoto Dodatku připojují pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční

podpisy.

V Praze dne z) 1 _)___ 1, y;

  

 

Za Odběratele Za Dodava

jednatel   ' republika - ' ' správ sociálního Atos IT Solutions

asusmmm *“ v ' and Services, s.r.o.
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