
STEJNOPIS č. 1 

Dodatek č. 1 MHMPP05448E4 
ke Smlouvě o poskytování základní servisní podpory hardwarového vybavení. 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen "Občanský zákonik", "obč. zák." nebo "o.z.") a na základě zákona č. 
13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; (dále jen ,,Dodatek č. 1''), 
mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

IDavní město Praha 

se sídlem Mariánské náměstí 2/2, ll O O 1 Praha 1 

IČ: VVV,rTJU 

ředitelem odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy 

DIČ: CZ00064581 
Bankovní spoJ1em: 
Číslo účtu: 
zapsáno V "'I">"''"' .. Plrr\nno11 subjektů, přidělené ID CČK složky: 16399003 

(dále jen "Objednatel") 

a 

Corpus Solutions a.s. 
se sídlem: Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 
jejímž jménem jedná/zastoupená: 
IČ:25764616 
DIČ: CZ25764616 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu······ 

předseda představenstva 

Zapsaná v obchodním rejsth'ku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5936 

(dále jen ,,zhotovitel'') 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen "Smluvní strany'' nebo jednotlivě též jen "Smluvní strana'') 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2015 Smlouvu o poskytování základní servisní podpory 
hatdwarovélio:vybavení, č. smlouvy objednatele IN0/40/08/003206/2015 (dále jen "Smlouva"). 

- Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s čl. 16 odst. 16.2 Smlouvy se dohodly na změně 
jednoho ustanovení Smlouvy, a 



tímto Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě oboustranného 
konsensu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen ''Dodatek č. 1 ") následujícího znění: 

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění v článku 16 odstavec ,.16.1 bod a) Oprávněné osoby 
Objednatele a odstavec 16.1 bod b) Oprávněné osoby Poskytovatele" takto: 

16.1 Komunikace mezi smluvnimi stranami bude probíhat zejména prostřednictvím 
následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců 
smluvních stran 

(a) Oprávněnými osobami Objednatele jsou: 

(b) Oprávněnými osobami Poskytovatele jsou: 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy i jejích příloh nedotčené tímto Dodatkem č. 1 
zůstávají beze změn. 

3. Tento Dodatek č. I je platný dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný 
dnem jeho uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve mění pozdějších předpisů. 

4. Tento. dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis. 

5. Nedílnou součásti tohoto Dodatku č . .1 je příloha "Smlouva o poskytování 
základní servisní podpory hardwarového vybavení". 

V Praze dne tftj.Jl. 2018 

za Objednatele: 

V Praze dne .-~, 'J. 
za Zhotovitele: 

2018 
Corpus Solutions a.s. 

CORPUS šmd<ova 1638/18 
SOI.UTJONS l-40 OO Praha -4 

.e: 25764616 Dl(: CZ1S7i4616 

Funkce: předseda představenstva 


