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Článek l.

Úvodní ustanoveni

Smluvnl strany mezi sebou dne 29 032018 uzavřely Smlouvu o dilo. která byla v registru smluv

uveřejněna dne 04 04 2018 pod ID smlouvy 4773568 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plněnl dle

Smlouvy je zhotovenl a dodánl personalizovaných SAM modulů v celkovém počtu 1250 kusů za

jednotkovou cenu 1 600; Kč bez DPH, to vše včetně souvisejlclch licenci.

objednateli vznikla na základě požadavku třetí strany potřeba dodatečných dodávek předmětu

plněnl. Vsouladu s právními předpisy vztahujlclmi se kveřejným zakázkám provedl Objednatel,

jakožto veřejný zadavatel, posouzení zákonných podmlnek uzavření této změny smluvnlho vztahu.

a na základě tohoto uzavírá tento Dodatek č 1

uzavřený v souladu

v plat

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/1

IČ: 02795281

DIČ: CZ02795281

Zapsaná: v obchodnlm rejstříku, spisová značka B 19676, vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva

Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva

(dále “Objednate|")

a

O

se

DP-software, spol. s r.o.

sídlem: Praha 3 - Žižko

IČ: 61683809

DIČ CZ61683809

zapsaná: v obchodnlm rejstříku, spisová značka C 37829, vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing Tomášem Dvořákem, jednatelem

Ing Tomášem Vackem, jednatelem

e „ZhotoviteI")

e společně „smluvní strany“)

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DÍLO

s ustanovením 5 2586 a nás|. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ném znění (dále „Dodatek č. 1"), mezi smluvními stranami:

//J/'f0o/07o/0of

v, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 OO

2, Holešovice, 170 00 Praha 7
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Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

Smluvnl strany se dohodly, že plněn dle Smlouvy navyšujl o celkový počet 200 kusů SAM modulů,

které se Zhotovitel zavazuje v souladu s tímto Dodatkem č. 1 na svůj náklad a nebezpečí zhotovit

a dodat Objednateli za podmínek a s náležitostml dle Smlouvy.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zustává beze změn a to včetně ceny za 1 kus personalizovaného SAM

modulu. Celkový finanční rámec tohoto Dodatku č 1 činí 320 000,- Kč bez DPH

Článek Ill.

Závěrečná ustanoveni

1. Tento Dodatek č 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj připojením podpi
smluvních stran. Smluvnl strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveř

se zákonem o registru smluv a ke dni uveřejnění nabyde účinnosti. Uveřejnén

zabezpečí Objednatel.

2. V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku č. 1 ukáže jako neplatné zd

či nevymahatelně, nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, nevymahatelno

Smlouvy včetně jejích dodatků jako celku. V takovém případě se smluvní strany zava

takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které

účel jako ustanovení původní

3. Smluvnl vztahy výslovně ne

republiky, zejmena pak

souvisejícími.

4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje

jedno vyhotovení

Objednatel

Operátor ICT, a.

su poslední

ejněn v soula

l Dodatku č.

ánlivě, neúčinně

st či neúčinnost

zují neprodleně

bude mít tentýž

upravené tímto Dodatkem č 1 se řídí Smlouvou a právním řádem České

občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy

ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá strana obdrží

Zhotovitel

ODP-software, spol. s.r.o.
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