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Kraj Vysocmc? 95839 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Dodatek č. 1 Servisní smlouvy č. 4961 S/10/460 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr, Jiří Běhounek 

Schváleno: Datum: Č.usnesení: 

Dokument uložen u: OddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: RICOH Czech Republic s.r.o. 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor informatiky 

Podpis zajistit do: 18.7.2016 

Pracoviště/pracovník Datum Podpp 
\ 

Zpracoval: Ol/T. Mrázková 13.7.2016 
! 
I A 

Projednáno s: ' /) 
Právní kontrola: OddPKŽÚ/D. Trtík 13.7.2016 /ir 
Předkládá: Ol/P. Pavlinec 13.7.2016 / '  
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ol/P. Pavlinec 13.7.2016 

Zodpovídá: Příkazce operace: Ol/P. Pavlinec 13.7.2016 Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: Ol/K. Mayerová 13.7.2016 u /a 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 48117820), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 o 
DPH; (ověření provedl: mrazkova.t, datum ověření: 13.07.2016 12:33:12): 

i  

d. 3 zákona o 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Dodatek č. 1 

Servisní smlouvy 

Číslo:4961S/10/460 
(AFICIO MP C2050AD RICOH, v.č. V2204500130) 

(dále jen „Smlouva") 
uzavřené dne 1.10.2010 mezi 

KUJIP015UXST 

Zhotovitel Objednatel 
Obchodní firma: 

Sídlo/Místo podnikání: 

Tel/Fax: 

IČ/DIČ (u plátců DPH) 

Bankovní spojení 
a číslo účtu: 
Zapsána u: 

Zastoupená: 

RICOH Czech Republic s.r.o. 

"jihlavská 1558/21,"Í^ÓÓÓPráha^ 
Pobočka/oddělení: Romana Havelky 4860/4, 
286 01 Jihlava 

Kraj Vysočina 

Žižkova 57 
587 33 Jihlava 

567 311 902,307 820 567 320 320 +420564602111 

48117820 CZ48117820 70890749 CZ70890749 

Komerční banka a.s. 
č.ú. 13149111/0100 

SberbankCZa.s. 
č.ú. 4050005000/6800 

MS v Praze, oddíl C, vložka 27720 

Ing. Bohumil Hlouch, ředitel obchodu MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva následovně: 

• Smlouva se tímto dodatkem prodlužuje o 12 měsíců do 30.9.2017. 
• Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému 

veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv splní Objednatel. 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna v platnosti a účinnosti. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 
Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. 

Tento dodatek vyhotovil/a: Bc. Lukáš Krahulík 

V Jihlavě, dne 1 ^ C -~~í -ToA.*0 V Jihlavě, dne 

RICOH Cafech Republic s.r.o. 
zhotovitel 

r* 
(NYW.nCOtl.cz 
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Kraj Vysočin 
objednat 

kraj Vysočina 
Ž i ž k o v a  5 7 ,  5 8 7  3 3  J i h l a v a  

dod č 1SS 4961S-10-460 prodl do 30 9 17 


