Eviden ^ ní ^ íslo MF

3321096/2012
Dodatek ^ . 1
ke Smlouv^ o dílo

Na Úpravu funk ^ nosti adresá ^ových služeb a p ^echod na FIM 2010
uzav^ené dne 23. 03. 2012
(dále jen „Smlouva")
zakázkové ^ íslo MF ^ R: 332/147/2011
^eská republika - Ministerstvo financí
se sídlem Letenská 15,
poštovní p ^ ihrádka 77, 118 10 Praha 1
I ^ :00006947
DI ^ :CZ00006947
jehož jménem jedná: Ing. Lud ^k Novotný, ^editel odboru 33,
(dále jen „Objednatel")

DATASYS s.r.o.
se sídlem Jeseniova 2829/20,
13000 Praha 3

16: 61249157
DI ^ : CZ 61249157
bankovní spojení: Komer^ní banka a.s., Praha,
^. ú ^tu: 27-9647490267/0100
jehož jménem jedná: Ing. Roman Brestovanský, jednatel spole ^nosti
zapsán v OR M ^S v Praze oddíl C, vložka 28862
(dále jen „Zhotovitel")

Preambule:
Smluvní strany uzavírají na základ ^ vzájemné dohody tento Dodatek ^ . 1 (dále jen
Dodatek) ke Smlouv^ o dílo zakázkové ^íslo MF 332/147/2011 uzav ^ené dne 23. 3. 2012
(dále jen Smlouva). Tento Dodatek se uzavírá z d ^vodu prodloužení termínu pln ^ ní na
základ ^ požadavku Objednatele, který v souvislosti s bezpe ^nostním ^ízením o povolování
komunika ^ních port^ pro intraresortní DMZ nemohl Zhotoviteli poskytnout pot ^ebnou
sou ^innost. Tímto Dodatkem nedochází k rozší ^ení p ^edm ^tu pln ^ ní smlouvy, ani se
nem ^ ní celková cena jeho pln ^ ní.
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1 P ^edm^t Dodatku
Na základ ^ ustanovení Smlouvy v ^ l. XVI. Zm ^ ny smlouvy dohodly Smluvní strany
úpravy termínu pln ^ ní Smlouvy tímto Dodatkem. Termín pln ^ ní se prodlužuje do 31.10.2012.

2 Zm ^ ny Smlouvy
2.1.V ^lánku II. Lh ^ta, místo a zp ^ sob p ^edání pln ^ ní odstavec 2.1 v tabulce ve sloupci

„Termín" se vypouští text „do 31.7.2012" a nahrazuje se textem „do 31. 10. 2012".

s.-.e 3 Záv^re^ ná ustanoveni
3.1 Práva a povinnosti smluvních stran, jakož i ostatní body Smlouvy se nem ^ ní a z^ stávají
v platnosti v plném rozsahu.
3.2 Oprávn^ ní zástupci objednatele shodn ^ prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich
svobodné v ^ li, což stvrzují svými vlastnoru ^ ními podpisy.
3.3 Každé ustanovení tohoto Dodatku je považováno za odd ^ litelné. Pokud kterákoliv
smluvní strana neuplatní jakékoliv právo v souvislosti s tímto Dodatkem, nebude to
považováno za vzdání se tohoto práva.
3.4 Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, v ^eském jazyce,
z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
3.5 Veškeré zm ^ny pln^ ní ve smyslu tohoto Dodatku uskute ^n ^ né od 31.7.2012 jsou
považovány za zm ^ ny dle tohoto Dodatku a v jeho režimu s nimi bude nakládáno.
3.6 Dodatek nabývá platnosti s ú ^ innosti dnem podpisu ob ^ ma smluvními stranami.
V Praze dne2 Q IX. 2012

V Praze dne

Objednatel:
^ eská republika - Ministerstvo financí

Zhotovitel:
DATASYS s.r.o.

Ing. Lud ^k Novotný

2 0 -09- 2012

Ing. Roman Brestovanský

^editel odboru 33

jednatel

Mii n g itoMv.tilR•n C
In 10 ° R ABA 1 -Leieneld tx

r

.)

^ ^^ ^.,..
OA7ASYS s.r.o. Praha 3
Jeseo^ova 2629120, 1 ^,0 22530 8110
iel..t42D 225308111, Pox 1
57
160; 81248157, D16. CZ612491

2

M1AfS$®rSti ^t.
i0 PR
AHA

?^

i

Ing. Jan
Fliegl

tn Qlrl=:'`
•. "rtc^^

^fór.S ■L'ca;,!r;

Digitálně podepsal Ing. Jan Fliegl
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan Fliegl,
o=Česká republika - Ministerstvo
financí, ou=10264, ou=Letenská 15,
Praha, 118 10, ou=Ministerstvo
financí, title=referent,
serialNumber=ICA - 10251374
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