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DODATEK Č. 1

Č. PPR-27958-14/ČJ-2017-990656
ke Smlouvě na zpracování technické specifikace pro návrh, nasazeni a provoz Business

lntelligence řešení, ze dne 5. 2. '2018

Článek l.

SMLUVNÍ STRANY
Článek I.

Smluvní strany

objednatel:
se sídlem:
zastoupen:

adresa pro doručování:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Ve věcech technických
telefonní čIslo:

(dále jen ,,objednatel")

a

poskytovatel:
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefo

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
plk. Mgr. Milanem Majerem, ředitelem Ředitelství služby
cizinecké policie
Správa log istického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05
000 07 064
CZ00007064
Česká národní banka

kpt. Be. Lukáš Nimrichter

TJEROSSA a. S.
Na Bateriích 822/9, 162 00 Praha 6
Julie Doleželová, člen představenstva
27427099
CZ27427099
Československá obchodní banka a. s. .

Julie Doleželová

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10562

(dále jen ,,poskytovateľ')
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Objednatel a poskytovatel (společně také ,,smluvní strany") uzavřeli dne 5. února 2018
Smlouvu na zpracování technické specifikace pro návrh, nasazení a provoz Business
Intelligence řešení (dále jen ,Smlouva")
V souladu s článkem lX. odst 4 Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto
dodatku č. 1 (dále jen ,,dodatek")

1.

2.

3.

4.

Smluvní strany se dodhodly na změně článku Ill. odst. 1 smlouvy, který nově zní
takto:
,,výstup je poskytovatel povinen předat v písemné podobě nejpozději do tří měsíců od
účinnosti Smlouvy."

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze
změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž objednatel obdrží po
jejich podpisu tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (l) výtisk.

V Praze dne

Za

,k
ředitel ŘŠCP J

V Praze dne N- Zo/,/'

Za poskytovatele:
TKEROSSA a.s.

Julie Doleželová
člen představenstva

2


