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Dodatek č. 1 k sERuSNÍ sMLoUVĚ č. 490í 50156 programového vybavení

coDEXlS@
1,

smluvnistrany

ATLAS consulting spol. s r,o,
Výstavní292/13. 702 00 ostlava, í\4oravská ostlava
lčo: 46578706. D č CZ465787a6

Bankovnispo]ení Komerčníbankaostrava, č ú 36 600-761/0100
e ma obchod@al ascons! t n9,cz
Společnost je zapsána V obchodninr íe]siřík! Vedeném Kíajským soudem
zastoupená: lng PaVloU RehákoVou jednatelkou společnost
(dále]en.dodavate

V

oslráVě, oddí c. V]ožká 3293

)

a

Město Dobřichovice
6]. 252 29 Dobichovce
lóo:00241l8l, Dlč, !: ú4ťQ!/ď/

Vltova

?4?/'ď"-a

Bankovní

soudem V,,,,,,.,,,, oddil,,,, V]ožka,,,,

l,Tímto dodatkem sé z důvodu poňzení nového doDlňku k Droořamovému \ívbaveni coDExls@ mění
odst. 2.1 a odst. 3.3 Yýše citované smlouw uzavňená dne 26.3.2015 s tím. ž€ Do změně zní takto:
2, Předmětsmlouvy
2,1 Dodavatel se touto smlouvou z_avazuje poslq,inout odběrateli licenci k užitípíogramového \ybavení právní

informačni systém coDExls@, Ve verzi N/5,5 siálých dynamických přístupů na sín, Včetně doplňků NEI
servis, Literatua, Liberis silver, vmry sm]uv, Monitar ténatu obecní samaspráýy, sledované dokumenty a
Rekodifíkace (dále ]en ,,produK') a po dobu účinnostiiéto smlouvy zajiďovat pro odběíatele poradenské a
seívisní služby d}e ust. 2,2 iéto seNjsní smlou\./ a odbě€tel se zavazuje za Mo služby dodavateli zaplatit
smluvenou cenu dle Ust,3, této servisní smlou\,y,
3.

cenoYé a platébni podmínky

licénci k užitídoplňku Monitor tématu obecní samospřávy je stanovena na částku 8.000,- Kč bez
DPH jedňorazově. cena za 1 rok posk}4ování služeb se z důvodu pořízení doplňku L4onitor tématu obecni
samospíáVy na\./šUje o 5,000,- Kč bez DPH ročně, Navýšeníceny seíVisní podpory do 31,3.2019 činí
í2,000," Kč béz DPH a bude Uhrazeno spolu s cenou za licenci doplňku lvloniior téííatuobecni saínospé\,y,
V souladu se zákonem o DPH přistupuje k této částce aktuálnísazba DPH.
od 1.4.2a19 je cena za poskytování služeb stanovena na 86,000,- Kč za 4 roky (slovy:
osmdésátšesttisíckorunčeských).V §ouladu se zákonem o DPH pňstupuje k této ústce aktuální sazba

3.3 cena za

DPH,

ll,q$4tí-ci_ed_!'iitri
1

ostatni zněni srn oUVy se neměni

2

Tento dodaiek nab}:!á platnost a úč]nnostdnem úhrcdy ceny zá pořizení dopňkU a ceny

ATlAsomllngspo

sl.

We ai]aím

liga

z.

na\yšeni

3,Tento dodatek ]e sepsán Ve dvot] Vyhotovenich. znichž každémá patnost onginál! Každá strana obdrži

V ostravě, dne:
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