
Dodatek číslo i

ke smlouvě „Smlouva poskytování služeb“

(dále jen „dodatek“)
s1anice

uzavřený meZI smluvními stranami
REG. Č.

hlavního

Hygieníc ka

města Prahy

Smluvní strany: 1 i .h ' 1 !i ,7 J, 4 r i .17 / ř) r 7 11. '1 Il 7

Poskytovatel
služeb: KAKTUS Software, spol. ?či I'. O.

smlouvou

ăústělíc'í'se"

[EU c.

Sídlo: Semllská 181/2, 190 00 Praha 9

Zápis V OR: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54096

Jehož jménem jedná: David Kalous, jednatel

IČ, 25604198

DIČ: 02256041 1 98

Bankovní spojení: Komerční banka, as.

Číslo účtu: 'IQ-545621 0287/0100

Kontaktní osoba: Ing. Dalibor Němec, výkonný ředitel

(dále jen „Poskytovatel služeb“l

Objed natel: ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy ?1% sídlem v Praze

Sídlo: Rytířská 404/12. 110 01 Praha 1

Jçhož jménem jedná: RNDr. Jan Jarolímek PhD., MBA, řed i\e|

IC: 71009256

DIČ: není DPHplátcem

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 6582501 1 /0710

Obě smluvní strany se dohodly IF' změně Smlouvy Smlouva O poskytování služeb uzavřené

mezi KAKTUS Software, spol. 'bi r. O. a ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy

Pb] sídlem V P raze dne 2 5 2016 (dále jen ”smlouva-1") následovně'

Článek

1. Změna následujících Článků výše specifikované smlouvy spočívá ve změně:

a, článku odst 2.1., ve kterem se upravuje předmět poskytova ne' podpory na:

Odborná technická k webové 5 k
pomoc prezentaci Objednatele aplikaci

hygienických kontrol sestává n následujících činností Poskytovatele služeb:

a rozšiřují se popsané činnosti technicke pomoci D bod f) hosting aplikace

kontrol.hygienických

b. článku odsL 3.1., který se mění následovně:

Cena poskyta vání služeb dle odst. 2.1. této smlouvy činí 3 250,- Kč Vłh měsíc

Fakturoval He bude od 3, Q roku 2017 pravidelně kvartálně 5 tím, že služby Na

44 Q příslušného roku budou Iakturava'n y nejpozději do 15. 12. daného roku.

Cena za služby nad rámec stanoveného rozsahu je stanovena sam ostatně Ě?

Čini 950 Kč mi hodinu.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
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Článek

Závěrečná ustanovení

14 Poskytovatel služeb souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vzta h u

založeného smlouvou ve znění tohoto dodatku.

2. Tento dodatek na bývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti

dnem uveřejnění V registru smluv dle zákona O registru smluv

3. Dodatek je vyh otoven v třech stejnopísech Z nlchž každý má latnost orlgínálu, jeden

obdrží Poskytovatel služeb dva Objednatel.

V XJ! two# V raze dne 26 .07. 2017
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