DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS

Č. j.: MV-142277-1513/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 O2 Czech Republic a.s., se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22,
IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, spisová značka B 2322, zastoupená:
na základě pověření ze dne 25. 4.
2018 (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. 5 ke Smlouvě na poskytování služeb
KIVS – CMS, č.j.: MV- 246-428/SIK5-2017, ze dne 23. 8. 2017 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE
1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2017 Smlouvu na poskytování služeb KIVS - CMS, č. j. MV246-428/SIK5-2017, ve znění pozdějšího Dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 9.
11. 2017, Dodatku č. 3 ze dne 8. 6. 2018 a Dodatku č. 4 ze dne 18. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“),
jejímž předmětem je závazek Poskytovatele, poskytovat Centrálnímu zadavateli služby definované
v Poptávkových listech, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a to za podmínek uvedených v
Aktuálním Katalogovém listu služby, který tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy (dále jen „Katalogový list“).
2. Součástí předmětu Smlouvy byl mj. následující požadavek na technologie poskytovaných služeb
zakotvený Katalogovým listem, který v části „Použitelné technologie“ uvádí, že „Pro zajištění
primární linky (služby) lze radiové spoje využít pouze dočasně po dobu nutnou pro vybudování linky
po metalickém nebo optickém vedení. Maximální doba, po kterou lze umožnit dočasné využití
radiových spojů pro primární linku, činí 12 měsíců od účinnosti smlouvy na poskytování služeb.
Tato doba může být prodloužena pouze z důvodu objektivních překážek, které dodavatel
nezpůsobil a jednaje s náležitou péčí, takové překážky ani nemohl předvídat, a to pouze o dobu, po
kterou taková objektivní překážka trvala.“ (dále jen „Povinnost použití technologie“).

3. Ze strany Poskytovatele bylo následně Centrálnímu zadavateli prokázáno, že ve vztahu k části
služeb tvořících předmět Veřejné zakázky (specifikovány níže) není z objektivních důvodů, které
nezpůsobil, ani tyto nemohl předvídat, schopen výše uvedený závazek vztahující se k použití
radiových spojů splnit. Smluvní strany společně na základě informací a podkladů poskytnutých
Poskytovatelem konstatují, že Poskytovatel v rámci svých možností vyvinul maximální úsilí a
provedl veškeré úkony potřebné k udržení původního termínu pro poskytování služeb s využitím
radiových spojů dle podmínek sjednaných ve Smlouvě.
4. V čl. 4 Smlouvy byly vedle toho mezi Smluvními stranami dohodnuty vyhrazené změny závazku dle
§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tj. právo
Centrálního zadavatele během účinnosti Smlouvy požadovat provedení změnových požadavků
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 „Vyhrazené
změny“).
5. Z výše popsaných důvodů byl mezi Smluvními stranami s využitím procesu Vyhrazených změn
sjednán nový harmonogram k provedení změny technologie dle podmínek Smlouvy, a to
výlučně ve vztahu k níže specifikovaným službám. Jedná se celkem o 5 služeb z celkového počtu
244 služeb tvořících předmět Smlouvy, a proto Smluvní strany shodně konstatují, že se nejedná o
podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.

II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany sjednávají následující změny Smlouvy, konkrétně její Přílohy č. 6, kterou tvoří
Aktuální katalogový list služby:
Smluvní strany sjednávají, že v případě služeb označených KIVS ID: D-VP001-000345, D-VP001000333, D-VP001-000472, D-VP001-000273 a D-VP001-000336 (dále také jen „Předmětné
služby“) se bude povinnost Poskytovatele označená výše jako Povinnost použití technologie,
definovaná v rámci Aktuálního katalogového listu, který tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy v části
Použitelné technologie, řídit individuálními harmonogramy, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto
Dodatku. Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že Povinnost použití technologie
vůči Předmětným službám bude ze strany Poskytovatele splněna nejpozději do 31. 12. 2018.
2. Poskytovatel se tímto Dodatkem zavazuje splnit výše modifikovanou Povinnost použití
technologie ve výše uvedeném termínu dle individuálních harmonogramů, které tvoří Přílohu č. 1
tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti v den uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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
– Individuální harmonogramy splnění Povinnosti použití technologie

