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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ Č. j.: MV-113410-1415/SIK5-2014 NA POSKYTOVÁNÍSLUŽEB KlVS - CMS

Č. j.: MV- 246-689/SIK5-2017
Počet listů: 3

Smluvní strany:

Česká republ"ka
Min"sterstvo vnitra, se s'dlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Letná,
lČ: 00007064, zastoupená Mgr. Tomášem Kroupou pověřeným řízením odboru provozu
informačních technologiI a komunikaci, na základě pověření ministrem vnitra ze dne 16. června
2017, č.j. MV-60864-1/SIK5-2017 (dále jen ,,Ministerstvo" nebo ,,Centrální zadavatel")

na straně jedné
a
společnost ha-vel internet s.r.o., se sídlem: Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava M uglinov, lČ: 25354973,
DIČ: CZ25354973, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C
9719, zastoupená: Ing. Pavlem Halfarem, jed natelem (dále jen ,,Poskytovatel")

na straně druhé
(Centrální zadavatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako ,,Smluvní strana" a společně jako
,,Smluvní strany")

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1(dále jen ,,Dodatek")

I.

1.

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2016 smlouvu na poskytování služeb KlVS - CMS, č. j. MV113410-1415/SIK5-2014 (dále jen ,,Smlouva"), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele
poskytovat Centrálnímu zadavateli a/nebo jednotlivým ústředním orgánům státní správy,
organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím a jiným subjektům veřejné správy
(dále jen ,,pověřujÍcÍ zadavatelé") podle toho, na čí účet Ministerstvo jednalo při uzavřeni
Smlouvy, služby definované v poptávkových listech, jež tvoří přňohu Č. 1 Smlouvy (Centrálni
zadavatel a Pověřujíci zadavatelé dále také jako "Koncovi uživatelé").

2.

V ČI. 4 Smlouvy bylo mezi Smluvními stranami dohodnuto opční právo Koncových uživatelů,
na jejichž účet bylo při uzavřeni Smlouvy jednáno, během účinnosti Smlouvy písemně uplatnit
u Poskytovatele změnové požadavky ohledně služeb specifikovaných v poptávkových listech, jež
tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a to zejména co do počtu přípojek, rychlosti nebo jiných parametrů
služeb (dále jen ,,Opce").

3.

Koncovým uživatelem, konkrétně Ministerstvu práce a sociálnIch věcí, byly, vzhledem ke změně
okolnostI a jeho aktuální potřebě, u Poskytovatele uplatněny změnové požadavky ohledně
poskytovaných služeb.

l

4.

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku, který upravuje změny
Smlouvy spojené s uplatněním změnových požadavků Ministerstva práce a sociá|ních věcí.

PŘEDMĚT DODATKU

11.

1.

V návaznosti na uplatněné změnové požadavky Ministerstva práce a sociálnIch věci tímto
Smluvní strany sjednávají nás|edujÍcÍ změny Smlouvy, konkrétně její přílohy č. 1, kterou tvoří
jednotlivé poptávkové listy:
Změny sjednané v rámci poptávkového listu Č. 1162
a)

Smluvní strany tímto sjednávají k 1. 10. 2017 zřIzenI nové služby s KlVS ID D-VP001002509. Technická specifikace služby je uvedena v aktualizovaném poptávkovém listu Č.
1162, který je přIIohou tohoto Dodatku.
V souvislosti se zřIzenIm této služby tímto Smluvní strany sjednávají měsíční cenu za
poskytováni této služby 3 460,- KČ bez DPH. Celková cena za zřízeni a poskytováni dané
služby tak čini48 440,- KČ bez DPH.

b)

Smluvní strany tímto sjednávají k 1. 10. 2017 zřIzenI nové služby s KlVS ID D-VP001002524. Technická specifikace služby je uvedena v aktualizovaném poptávkovém listu č.
1162, který je přílohou tohoto Dodatku.
V souvislosti se zřIzenIm této služby tímto Smluvní strany sjednávají měsIČnI cenu za
poskytování této služby 3 460,- KČ bez DPH. Celková cena za zřIzenI a poskytováni dané
služby tak Činí48 440,- KČ bez DPH.

2.

Smluvní strany se tímto Dodatkem výslovně dohodly, že aktualizované poptávkové listy,
které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, nahrazují poptávkové listy, které tvoří přílohu č. 1
Smlouvy.

Ill.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.

2.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý bude považován za
prvopis. Centrálni zadavatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel obdrží jeden (l) stejnopis
Dodatku.

3.

Smluvní strany prohlašujI, že Dodatek uzavÍrajÍ svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje
jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisuji.
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4.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Aktualizovaný poptávkový list

Česká republ'ka

M'nisterstvo vn
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Jméno:

Funkce:

Datum:
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Mgr Tomas,Kroýpa

pověřen řizenwn odboru
technologiI a komunikací,
ministra

Místo: Praha
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Nabídková cena CELKOVÁ
pro hodnoceni

Celková maximálni
přípustná cena pro
hodnocenÍ

Dynamický nákupní systém
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