
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatel:

Číslo smlouvy poskytovatele:

2 199D1/2019/IT

2013/055

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje

informačních systémů

(dále jen „dodatek")

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené

Mgr. Kateřinou Šebestovou

náměstkyní primátora

Vema, a. s.

Okružní 871/3a, 638 00 Brno

zastoupená

lng. Bc. Janem Tomíškem,

předsedou představenstva

 

IČO: 00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

 

 

IČO: 26226511

DIČ: CZ26226511

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3415

 

 

dále jen objednatel

Předmět dodatku

 

dále jen poskytovatel

 

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování

služeb technické podpory provozu a rozvoje informačních systémů, vedené u poskytovatele pod číslem

2013/055 a u objednatele pod č. 2199/2013/IT/LPO, ze dne 12. O8. 2013. Smluvní strany výslovně prohlašují,

že se jedná o dodatek k této smlouvě.

čl. |. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. Znění článku IV. Cena, odst. 1. písm. a) se nahrazuje novým zněním:

a) Cena za dodávky, práce a služby poskytnuté objednateli od 1. 1. 2020 v rámci poskytování technické

podpory dle čl. II. odstavce 2. písmene A. smlouvy je stanovena na výši

2 172 258,- Kč bez DPH za dobu jednoho kalendářního roku.
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2. Do tabulky v příloze č. 3 smlouvy se od 1. 1. 2020 doplňuje tento řádek:

 

Čtvrtletní

poplatek bez

Produkt Název DPH

PNZ Pracovní neschopnost zaměstnance (e-Neschopenka) 19 998 Kč

 

    
 

čl. II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a poskytovatel také dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavřenítohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02963/RM1822/43 ze

dne 17. 12. 2019.
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Za objednatele Za poskytovatele

Datum: Datum:

Místo: Místo:

zmocněnec Mgr. Kateřina Šebestová Ing. Bc. Jan Tomíšek

náměstkyně primátora předseda představenstva
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