DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS
Č. j.: MV-246-428/SIK5-2017
Č. j.: MV-142277-2231/SIK5-2017
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, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií, 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 u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2322, zastoupená:
na základě pověření ze dne 24. 10. 2017 (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 23. 8. 2017 smlouvu na poskytování služeb KIVS - CMS, č. j. MV-246428/SIK5-2017 (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 byly mezi Smluvními stranami dohodnuty vyhrazené změny závazku dle § 100 odst.
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. právo Koncových uživatelů 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 „Vyhrazené změny“).

3.

Ve smyslu čl. I odst. 4.1 Smlouvy se jedná o změnové požadavky Ministerstva vnitra a ostatních
koncových uživatelů, které za tyto Koncové uživatele Ministerstvo shromažďuje a uplatňuje.
Důvodem požadovaných změn je nutnost zabezpečení aktuálních potřeb Ministerstva a
Koncových uživatelů, jež jsou uplatněny formou Vyhrazené změny u Poskytovatele.

4.

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku, který upravuje změny
Smlouvy spojené s uplatněním změnových požadavků Koncového uživatele - Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS“).
II.

1.

PŘEDMĚT DODATKU

V návaznosti na uplatněné změnové požadavky GŘ HZS tímto Smluvní strany sjednávají následující
změny Smlouvy, konkrétně její přílohy č. 1, kterou tvoří jednotlivý poptávkový list:

1.1. Změny sjednané v rámci poptávkového listu č. 2326
a) Smluvní strany tímto sjednávají zřízení poskytování služby s KIVS ID D-VP012-002467.
Technická specifikace služby je uvedená v aktualizovaném poptávkovém listu č. 2326,
který je přílohou tohoto Dodatku.
V návaznosti na provedenou změnu tímto Smluvní strany sjednávají měsíční poplatek ve
výši Kč 5 724,00 Kč bez DPH. Celková cena za zřízení a poskytování dané služby tak činí
137 376,00 Kč bez DPH.
2) Poskytovatel se tímto Dodatkem zavazuje provést všechny výše specifikované změny služeb a
tedy započít s poskytováním předmětných služeb včetně smluvených změn) nejpozději do 30.
11. 2019 v případě připravenosti koncového uživatele. Služby, které není možné z technických
důvodu zřídit/modifikovat do 30. 11. 2019 budou zřízeny/modifikovány dle individuálního
harmonogramu.
3) Smluvní strany se tímto Dodatkem výslovně dohodly, že aktualizovaný poptávkový list, který
tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, nahrazují poptávkový list, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti v den uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Tento Dodatek se podepisuje Smluvními stranami elektronicky pomocí zaručeného
elektronického podpisu.

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 č. 2326

PODPISY NA DALŠÍ STRANĚ

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Jméno: Ing. Jiří Kolda
Funkce: ředitel odboru koncepce, architektury a projektů informačních
a komunikačních technologií, na základě pověření ministra
Datum:
Místo: Praha

O2 Czech Republic a.s.

Datum:
Místo: Praha

