DODATEK Č. 6
KE SMLOUVĚ č. j.: MV-113410-541/SIK5-2014 NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS

Č. j.: MV-142277-695/KAP-2017
Počet listů: 3
Smluvní strany:
Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Letná,
IČ: 00007064, zastoupená: Ing. Jiřím Koldou,
na základě pověření ministrem vnitra ze dne 29.
listopadu 2017, č. j. MV-136219-1/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 Muglinov, IČ: 25354973,
DIČ: CZ25354973, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.
C 9719, zastoupená: Ing. Pavlem Halfarem,
(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. 6 (dále jen „Dodatek“)

I.

PREAMBULE

1.

Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2015 smlouvu na poskytování služeb KIVS - CMS, č. j. MV113410-541/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 uzavření
Smlouvy, služby definované v poptávkových listech, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (Centrální
zadavatel a Pověřující zadavatelé dále také jako "Koncoví uživatelé").

2.

V čl. 4 Smlouvy bylo mezi Smluvními stranami dohodnuto opční právo Koncových uživatelů,
na jejichž účet bylo při uzavření 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 České správě sociálního zabezpečení, byly, vzhledem ke změně
okolností a jeho aktuální potřebě, u Poskytovatele uplatněny změnové požadavky ohledně
poskytovaných služeb.

4.

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku, který upravuje změny
Smlouvy spojené s uplatněním změnových požadavků Státního zemědělského intervenčního
fondu.

II.
5.

PŘEDMĚT DODATKU

V návaznosti na uplatněné změnové požadavky Státního zemědělského intervenčního fondu
tímto Smluvní strany sjednávají následující změny Smlouvy, konkrétně její přílohy č. 1, kterou tvoří
jednotlivé poptávkové listy:
Změny sjednané v rámci poptávkového listu č. 1144
a) Smluvní strany tímto sjednávají k 31. 3. 2018 změnu adresy služby s KIVS ID D-VP001-002172.
Technická specifikace služby je uvedena v aktualizovaném poptávkovém listu č. 1144, který
je přílohou tohoto Dodatku.
V souvislosti se zřízením této služby tímto Smluvní strany sjednávají jednorázovou platbu za
změnu této služby ve výší 20 000,- Kč. Celková cena za zřízení a poskytování dané služby tak
činí 132 800,- Kč.
2) Poskytovatel se tímto Dodatkem zavazuje provést výše specifikovanou změnu služeb
nejpozději do 31. 3. 2018 v případě připravenosti Koncového uživatele. V případě, že nebude
z technických důvodů či z důvodů na straně Koncového uživatele možné specifikovanou změnu
provést k 31. 3. 2018, bude provedena dle individuálního harmonogramu.
1. 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.

III.

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.
Centrální zadavatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel obdrží jeden (1) stejnopis Dodatku.

3.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje
jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

4.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný poptávkový list

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Ing. Jiří Kolda

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Kolda
Datum: 2018.04.03 15:32:03
+02'00'

Jméno: Ing. Jiří Kolda

Datum:
Místo: Praha
ha-vel internet s.r.o.

Jméno: Ing. Pavel Halfar
Datum:
Místo: Ostrava

Digitálně
podepsal:
Ing. Pavel Halfar
Datum:
03.04.2018
14:06:31

Katalogový
list

Poptávkový list
č.

Centrální zadavatel

Poskytovatel

DATA_VPN_001.04
Počet služeb v listu:

1144
43

------------------------

ha-vel internet s.r.o.

Kód
uživatele

Doba trvání služby v
měsících

Celková maximální
přípustná cena pro
hodnocení

Nabídková cena CELKOVÁ
pro hodnocení
1 662 482,80

Dynamický nákupní systém
Poskytování služeb KIVS 2017 - 2021

4 273 440,00

Místo poskytování služby
KIVS ID

Cena
ZA ZŘÍZENÍ

Cena
MĚSÍČNÍ

Nabídková cena
CELKOVÁ

Maximální přípustná cena
MĚSÍČNÍ

Maximální přípustná
celková cena po dobu
trvání služby

RUAIN
Adresní místo

Kraj

Okres

Obec

Část obce

Ulice

Parametry

Č.P.

Č.O.

Písm.

GPS N

GPS E

Bezpečnost

Garantovan
á
dotupnost

IPv6
VPN

Kapacita

Možnosti
provozu QoS

Multiple
VPN

Multiple VPN
- počet
fyzických
portů

Performance
monitoring

Proaktivní
dohled

Profily QoS

QoS

Záloha
služby kapacita

Záloha
služby technické
provedení

WoL

Komentář

