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DODATEK Č. 3 MHMPP0544BD9 

ke Smlouvě o poskytování komplexních služeb provozu, podpory a 
rozvoje infrastruktury pro provoz Karty lítačka 

Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. 2/2, 11 O 00 Praha 1 

IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 

ředitelem odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy 

(dále jen .Objednaten 

a 

Operátor ICT, a.s. 
se sfdlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7- Holešovice 

IČO: 02795281 
DIČ: CZ02795281 

zapsána v obchodnfm rejstříku vedeném M"·c:.tc:Lrum 

bankovnf 
zastoupena 

(dále jen .Poskytovatel") 

(společně též jako ,.smluvní strany") 

zn. B 19676 

uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ust. § 1742 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákonik, ve znění pozdějšfch předpisů , tento DODATEK č. 3 ke Smlouvě o poskytováni komplexních 
služeb provozu, podpory a rozvoje infrastruktury pro provoz Karty lítačka (dále jen .Smlouva"), 
uzavřené mezi smluvnfmi stranami dne 31. 10.2016, č . smlouvy Objednatele IN0/40/01/003332/2016, 
č. smlouvy. Poskytovatele 83/2016-0ICT, ve zněni Dodatků č. 1 a 2 k této Smlouvě, (dále jen "Dodatek 
č. 3"). 

I. 
Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna přflohy č. 5 Smlouvy s .názvem .Pravidla pro určen í výše 
odměny a platební podmínky". Smluvní strany se dohodly, že fixní měsíční odměna za 
poskytování Služeb dle Smlouvy dle odst. 1.1.1 čl. 1 Přílohy č. 5 Smlouvy se počínaje 1.9.2018 
ponižuje o 100.000 Kč bez DPH. Priloha č. 5, která tvorr součást tohoto Dodatku č. 3 jako jeho 
Příloha č. 1, tak v plném rozsahu nahrazuje původní Přflohu č. 5 Smlouvy. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich prrloh zústávajl beze změn. 

ll. 
Závěrečná ustanovení 
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1. Smluvnl strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveřejněn v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zviMtních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvnl strany prohlašuji, že skutečnosti 
uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažujl za obchodní tajemství ve smyslu ustanoveni § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a uděluji svoleni k jejich užiti a 
zveřejněni bez stanoveni jakýchkoli dalšlch podmínek. Uverejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru 
smluv zajistí Objednatel. 

2. Poskytovatel dále s ohledem na přlpadné odstranění pochybnosti výslovně souhlas! s tím, aby 
tento Dodatek č. 3 byl veden v Centrální evidenci smluv vedené Objednatelem a na webových 
stránkách určených Objednatelem tak jak stanovl čl. 22, odst. 22.6 Smlouvy. Zavedení Dodatku č. 

3 do Centrální evidence smluv, prlpadně jeho uveřejněni na webových stránkách zajisti 
Objednatel. 

3. V ujednáních výslovně neupravených tímto Dodatkem č. 3, se tento fldi příslušným i právnlmi 
předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákonlkem, ve zněnl pozdějšlch 

předpisů. 

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti pripojením podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

zverejněnlm v registru smluv. 

5. Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotovenlch , z nichž Objednatel obdržl tři (3) 
vyhotovení a Poskytovatel jedno (1) vyhotovení. 

6 . Smluvnl strany po přečteni tohoto Dodatku č. 3 prohlašuji, že souhlas! s jeho obsahem, že 
Dodatek č. 3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle , bez 
nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojuji své podpisy. 

7. Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou hlavnfho města Prahy usnesením č. 2293 ze dne 
30.8.2019. 

V Praze dne 1J.. '1_. 2018 

Za Objednatele: 

V Praze dne S. q 2018 
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