
Dodatek č. 1
k Dňči smlouvě č. 1 ze dne 01.11.2017 č.j.: SZR-1083-43/Ř-2017, č.j.: 2017/194 NAKIT k Rámcové

dohodě na realizaci horizontá|nÍspo|upráce při realizaci projektu MORIS,
(dále jen ,,Dodatek č. l")

Česká republika - Správa základních registrů
IČO: 72054506
se sídlem: Praha - Žižkov, Na vápence 915/14, PSČ 130 00
zastoupená:

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
IČO: 04767543
se sídlem: Praha - Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77322
zastoupená:

(dále také společně označováni jako ,,smluvní strany")

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením ČI. 12 odst. 12.7 Rámcové
dohodě na realizaci horizontální spolupráce při realizaci projektu MORIS uzavřené mezi smluvními
stranami dne 2.10.2017 Č. j. SZR: SZR-1083-42/Ř-2015, č.j. NAKIT: NAKIT-313-53/OPK-2016 tento
Dodatek č. 1.

l. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1.

2.

Smluvní strany dne 01.11.2017 uzavřeli Dňčí smlouvu č. 1, jejímž předmětem je provedeni Díla
a poskytnutí Konzultačnich služeb detailně specifikované v Příloze č. 1 až Přílohy č. 3 DÍĹČÍ
smlouvy č. 1.

Smluvnistrany se dohodly, Že nabytím účinnostitohoto Dodatku č. 1nahrazujÍzněnj ČI. 3. odst.
2 bod 3. Fáze Dňčismbuvy č. 1 nás|edujÍcÍm zněním:

,,3. Fáze: Nasazeni eForms, Formulářové řešení, Deploy Release 2.0, nejpozději do 31.12.2018. "

ll. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.

4.

5.

Ostatní ujednáni uvedená v DňčIsmlouvě č. 1, vyjma shora uvedeného ČI. 3. odst. 2 bod 3. Fáze
Smlouvy, zůstávají shora uvedenou změnou nedotčena.

Tento Dodatek Č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu pos|ednísm|uvnÍstranou a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.



28 -05- 2018
V Praze dne V Praze dn" 2 2 -05- 2018


