
zlíň Statutární město Zlín
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 3600140016 na

zajištěni správy ICT

uzavřené dne 2. 5. 2014 (dále jen ,,Dodatek")

Smluvní strany:

1. Statutární město Zlin

se sídlem: nám. Míru 12, 761 40 Zlin

jehož jménem jedná: MUDr. Miroslav Adámek, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Ing.et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeňka Bačová, vedouc! Odboru

informatiky

00283924

CZ00283924

Česká spořitelna a.s.

3048982/0800

Ing. Zdeňka Bačová, vedouc! Odboru informatiky

(dále jen "objednatel")

IC:

DIČ:

Bankovní spojeni:

Čislo účtu:

Kontaktní osoba:

IMPROMAT-COMPUTER S.r.O.

se sidlem: tř. T. Bati 5267, 760 01 Zlin

jejimž jménem jedná: Ing. Pavel Melchert, Ing. Jozef Klačan, Ing.

Bohumil Náplava, na základě plné moci

IČ: 46992308

DIČ: CZ46992308

Bankovní spojeni: Raiffeisenbank,a.s., č.ú. 6

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddil

C, vložka 8573

Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Walter,

(dále jen „dodavatel")

(společně v dalším textu také jen „smluvní strany")

se timto dohodly na následujících změnách Smlouvy na zajištěni správy

ICT (dále jen „Smlouva":

S00JP017289R



článek I.
Předmět dodatku

Změna článku XIII. Smlouvy - Doba trvání a předčasné ukončení
smlouvy, odstavec 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání do 30. 6. 2018
s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Článek II.
Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu,
z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., o registru
smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v souladu
s ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů a ostatními předpisy dle právního řádu ČR.

5. Účastnící dodatku prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku
odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují
k dodatku své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne ....I®...’1.:..^*?.. Ve Zlíně dne 30.4.2018

zhotovitel
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

smaMT-COMPUTER s.r.o.
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Doložka dle § 41 z.č.128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: C- 'I

Doložka dle § 41 z.č.128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína íMi ,
Datum a číslo jednací: srch ifc;/erii





IMPROMAT
COMPUTER Systémová řešení

PLNÁ MOC

Obchodní společnost IMPROMAT-COMPUTER s. r. o., IČ: 46992308, se sídlem Zlín, třída

Tomáše Bati 5267, PSČ 760 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8573, zastoupená

Petrem Koželou, jednatelem (dále jen „Společnost")

zmocňuje

Ing. Pavla Melcherta, rod.

Ing. Jozefa Klačana, rod.

Ing. Bohumila Náplavu, ro

aby Společnost zastupovali ve všech právních jednáních a činili veškeré úkony za Společnost, a to i

tehdy, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

G)

právně jednat a činit jiné úkony, sjednávat a podepisovat veškeré smlouvy a dohody související

s podnikatelskou činností Společnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích), v platném znění;

právně jednat a činit jiné úkony, sjednávat a podepisovat veškeré smlouvy a dohody podle

zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,

právně jednat a činit jiné úkony v rámci zadávání veřejných zakázek podle zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně podávání nabídek a

podepisování veškerých dokladů požadovaných zadavateli nebo třetími osobami v rámci

zadávání veřejných zakázek a včetně podpisu souvisejících smluv;

právně jednat a činit jiné úkony, včetně podepisování dokumentů podle zákona č. 186/2006

Sb., zákon o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění;

jednat s orgány státní správy a samosprávy a s jakoukoli jinou osobou;

podávat a podepisovat návrhy na zahájení soudních, správních či jiných řízení, podávat

opravné prostředky, námitky, rozklady a návrhy na přezkum rozhodnutí zadavatele orgánu

dohledu a vzdávat se jich a činit jakékoli jiné úkony související s jakýmkoli řízením, jehož se

Společnost účastní nebo se bude či zamýšlí účastnit;

uzavírat smír a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, vymáhat nároky,

přijímat plnění nároků a jejich plnění potvrzovat;

sepisovat a podepisovat jakákoli čestná prohlášení či jiné jednostranné právní jednání za

Společnost;

přijímat doručované písemnosti; a

právně jednat a činit jiné úkony za Společnost v souladu s právním řádem České republiky.



Zmocněnci jednají tak, že nejméně dva z výše uvedených zmocněnců připojí svůj podpis podle dále

uvedeného podpisového vzoru současně.

Zmocněnci přijetím této plné moci berou na vědomí, že jsou při jednání na základě této plné moci

povinni řídit se pokyny zmocnitele a jednat ve věci osobně.

V Zlíně dne 5.6.2017

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám:

Ve Zlíně dne 5.6.2017

Podpisový vzor:

Ing. Pavel Melchert, rod. č. 720315/4739

Ing. Jozef Klačan, rod. č. 720616/0093

Ing. Bohumil Náplava, rod. č. 580310/2525

IMPROMAT-COMPUTER s. r.o.

RNDr. Petr Kožela, jednatel
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OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ovéfovaci knihy pyířgyací kniha B1/2017___

pof. C. vidimace 2376/2017 _ _

tato úplná kopie .obsahující 2 strany

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z niž byl/a pofizen/a a tato listinaJe

prvopisem*
ovčřonou vidimovanou listinou’*' ^
listinou, ktorá je výstupom z autorizované konverze áekumentů^

opisem nebo kopii pořízenou zo spisu*
stojnopisom písem, vyhotoveni rozhodnuti nobo ^-ýroku rozhodnutí*

obsahujícím _ 2 . _ strany

listina, z níž je vidimovaná listina pořízena neobsahuje viditelný zajišt ovací

prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny,

v Zlíně 22.11.2017

Otisk úředního razítka:

♦Nehodící se škrtněte

Jméno, pří


