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DODATEK Č. 1 KE ŠMLOUVĚ O ĎÍLO
ČÍSLO NA 2914-26/05-2017 :'"" ·""·J; , "-n'

. ,

Smluvnístrany:

1. lnQool, a. s.
se sídlem Brno, Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00 Brno
IČ: 292 22 389,
DIČ: CZ29222389,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajslým soudem v Brně, oddíl B, vložka 6125,
zastoupena Mgr. Tiborem Szabó, Mgr. Peterem Halmou a Mgr. Matúšem Zamborslým, členy
představenstva
(dále jen "Zhotovitel" na stranějedné)

a
2. Česká republika - Národníarchiv
se sídlem Archivní2257/4, 149 00 Praha - Chodov
IČ: 709 79 821
DIČ: CZ70979821
Zastoupen PhDr. Eva Drašarová, CSC., ředitelkou
(dále jen "Objednatel" na straně druhé)
(dále také Zhotovitel a Objednatel společnějako Smluvnístrany)

Preambule

Shora uvedené Smluvní strany prohlašují, že jsou subjekty s plnou právní způsobilostí k právním
jednáním, oprávněnými jednat a podepisovat navenek. Důvodem sjednání tohoto Dodatku č. 1
je skutečnost, že v důsledku závad, které nebyly zřejmé při sjednávání a podpisu hlavní
Smlouvy o dílo (SOD), nemohl být dodržen ze strany Zhotovitele původní termín plnění ve
smyslu článku IV., bod 3, cit. Smlouvy o dílo. zjištěnými závadami byly poruchy na
hardware Objednatele, ke kterým došlo v průběhu implementace a testování produkčního
prostředí.

Na základě této skutečnosti se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly ve
smyslu tohoto Dodatku na změně termínu plnění díla s obsahem tak, jak dále následuje.

Článek I. Předmět Dodatku Č.1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna článku IV., bod 3. Smlouvy o dílo ze dne 02. 08. 2018,
uzavřené na základě veřejné zakázlg' pod evidenčním číslem N006/18/V00005412 - Termín a
postup plnění díla, který se mění tak, že nový text dle tohoto Dodatku zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit druhou iteraci v termínu nejpozději do 30.11.2018.



Článek II - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 02.08.2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se
nemění a zůstávají v platnosti

2. Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1nastává dnem podpisu poslední ze Smluvních
stran.

3. Tento Dodatek byl uzavřen dle pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných
dodacích podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

4. Tento Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva výtisky
a Zhotovitel jeden výtisk.
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Za Zhotovitele:

InQool, a.s.
Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, Mgr. Matúš

Zamborský, členové představenstva

Za Objednatele:

,

Národní archiv
PhDr. Eva Drašarová, CSC., ředitelka


