
[Zadejte text.] 
 

 

Dodatek č. 1  
ke smlouvě o poskytování servisních služeb č. 20170001  

číslo smlouvy Objednatele: SPR/00024/2017 

 

Smluvní strany: 

1.  Město Litoměřice 
Sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

 Jednající Ing. Jaroslav Lachman, vedoucí správního odboru 
 IČ: 00263958 
 DIČ: CZ00263958 
  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: XXXXX 
 
dále jen "Objednatel" 

a 

2.   STORAGE ONE, a. s. 
 Sídlem: Pod Habrovou 338/7, 150 00 Praha 5 - Hlubočepy 
 Jednající Milanem Hliňákem, předsedou představenstva 
 IČ: 02301245 
 DIČ: CZ02301245 
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. XXXXX 
 Spisová značka: B 19458 vedená u Městského soudu v Praze 

dále jen "Poskytovatel" 

se rozhodly změnit smlouvu o poskytování servisních služeb číslo 2017001 (SPR/00024/2017) ze dne 29.5.2017 

(dále jen „smlouva“) na základě ustanovení jejího článku 9.2. tímto 

 

dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“): 

 

1. Předmět dodatku 

1.1. Předmětem dodatku je změna předmětů servisu, rozsahu služeb a doba platnosti smlouvy. 

 

2. Změny 

2.1. V bodě 3.1 smlouvy se celý text tohoto bodu nahrazuje textem: 

„Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.6.2017 do 31.5.2019.“ 

  



 

2 | S t r á n k a  
 

2.2. V příloze č. 1 se tabulka „Předměty smlouvy“ rozšiřuje o následující řádky: 

 

PRIMERGY RX300-Series6 Server Fujitsu YL6T051146 
Mimo 

záruku 

Mimo 

záruku 
5x9 

PRIMERGY RX300-Series6 Server Fujitsu 
YL6T051147 Mimo 

záruku 

Mimo 

záruku 

5x9 

PRIMERGY RX300-Series6 Server Fujitsu 
YL6T051148 Mimo 

záruku 

Mimo 

záruku 

5x9 

 

2.3. V příloze č. 3 se bod 2. rozšiřuje o text: 

V případě HW poruchy na některém ze serverů PRIMERGY RX300-Series6, zprovozní Poskytovatel 
funkčnost VMware clusteru poskytnutím náhradního serveru a to do doby opravy porouchaného 
serveru PRIMERGY RX300-Series6, přičemž náklady na zakoupení náhradních dílů potřebných 
k opravě původního serveru hradí Objednatel. 

 
 

 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny dodatkem, se řídí ustanoveními smlouvy. 

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v ISRS. 

3.3.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, byl jimi uzavřen 
svobodně, vážně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže svými podpisy. 

3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom řádně 
podepsaném stejnopisu.  

 
 

V Litoměřicích dne ………………..….      V Praze dne ………………..….   

 

………...............................................    ................................................. 

Ing. Jaroslav Lachman     Milan Hliňák 

         

vedoucí správního odboru     předseda představenstva  

       STORAGE ONE, a.s. 

 


