
3321077/2012

Evidenční číslo MF

Dodatek č . 1

ke Smlouvě o údržbě a systémové podpo ře IS VIOLA

č .smlouvy MF 3321136/2011. uzav řené dne 22.12.2011

uzavřené na základě výsledků jednacího řízení Čj. 232/98925/2011/BA podle §23 odst.4 písm
a) zákona č . 137/2006 Sb.. o ve řejných zakázkách a podle §536 a násl. zákona č . 513/1991

Sb.. obchodního zákoníku. ve znění pozdějších předpisů a podle zákona 121/2000 Sb.,
autorského zákona. ve znění pozdějších předpisů

Česká republika - Ministerstvo financí

letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ : 00006947
DIČ : CZ00006947
bankovní spojení: ČNB - Praha 1
č íslo úč tu: 3328-001/710
jejímž jménem jedná: Mgr. Radoslav Bulí ř , ředitel odboru 38 Rozvoj ICT MF

(dále jen "objednatel")

a

Krabat cz s.r.o.

Rýdlova 695, 251 01 Ř íčany
IČ : 2651 3625
DIČ : CZ2651 3625
bankovní spojení: Č SOB
č íslo úč tu: 1 760 13 702103 00
zastoupená panem Ing. Ondřejem Tomášem Klimešem, jednatelem

{dále jen ..zhotovitel'`)

Preambule:

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č . 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o údržb ě a
systémové podpo ře č . 332/136/2011 uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 12. 2011
(dále jen Smlouva) z důvodu změny č ísla účtu zhotovitele. Tímto Dodatkem nedochází ke
změně p ředm ětu plněni ani ke zm ěně ceny Smlouvy.



1

1.

Změny smlouvy

V úvodních ustanoveních smlouvy se kontaktní údaj zhotovitele - bankovní spojení a
číslo ú čtu zhotovitele - nahrazuje v plném rozsahu následujícím textem:

bankovní spojení: Fio banka. a.s.
č íslo úč tu:

	

2500207082/2010

2.

Závěrečná ustanovení

(1) Oprávnění zástupci objednatele shodně prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich
svobodné vů li a svými vlastnoručními podpisy stvrzují pravost obsahu tohoto Dodatku.

(2) Tento dodatek je neoddělitelnou součástí Smlouvy č . 332/136/2011, uzavřené dne
22. 12. 2011.

(3) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

(4) Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, v českém jazyce, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

(5) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(6) Dodatek je úč inný ode dne změny bankovního spojení zhotovitele.

Za objednatele:

	

Za zhotovitele

Česká republika - Ministerstvo financí

	

Krabat cz s.r.o.

A-fzk
Mgr. Radoslav Bulí ř

	

ing. Ond řej Tomáš Klimeš

ředitel odboru 38

	

jednatel společnosti

V Praze dne:

	

1 2 -09- 2012

	

V Praze dne: /f,2. 3
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