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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍSLUŽEB KlVS - CMS
Č. j.: MV-113410-643/SIK5-2014
Č. j.:Mv-246-643/sIK5-2014
Počet listů: 2

Smluvní strany:
Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7 - Letná,
IČO: 00007064, zastoupená Mgr. Tomášem Kroupou, pověřen řIzenIm odboru provozu informačních
technologií a komunikaci, na základě pověření ministrem vnitra ze dne 16. června 2017,
č. j. MV-60864-1/SIK5-2017 (dále jen ,,Ministerstvo" nebo ,,Centrálni zadavatel")

na straně jedné

společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4,
lČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 3787, zastoupená: Radkem podzemským, na základě pověřeni a Ing.
Václavem Molíkem, na základě pověření (dále jen ,,Poskytovatel")

na straně druhé
(Centrální zadavatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako ,,Smluvní strana" a společně jako
,,Smluvní strany")
uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále jen ,,Dodatek")

PREAMBULE

1.

Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2016 smlouvu na poskytování služeb KlVS - CMS, č.j. MV113410-643/SIK5-2014 {dále jen ,,Smlouva"), jejimž 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 poptávkovém listě, jež tvoří přIlohu č. 1 Smlouvy (Centrální
zadavatel a PověřujÍcÍ zadavatelé dále také jako "Koncovi uživatelé").

2.

Dne 18. 7. 2017 uzavřely Smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 2 ke smlouvě na poskytováni
služeb KlVS - CMS (dále jen ,,Dodatek č. 2"), jehož předmětem bylo uplatněni opčního práva za
účelem zabezpečení aktuálních potřeb Koncových uživatelů, konkrétně v důsledku uplatněni
změnových požadavků ze strany České správy sociálnIho zabezpečeni. Na základě toho došlo ke
změně parametrů služby KlVS ID: IP VPN D-VP001-001246 s účinností ke dni 1. 9. 2017, když
konkrétní parametry služby byly současně upraveny i v rámci aktualizovaného Poptávkového
listu Č. 1111, který byl přílohou Dodatku č. 2.

3.

V důsledku změny okolnostI na straně Koncového uživatele {České správy sociálnIho
zabezpečeni) v mezidobí zanikla potřeba zavedeni změn provedených Dodatkem č. 2.

4.

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku, který ruší změny
předmětných služeb provedené Dodatkem č. 2.
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PŘEDMĚT DODATKU
1.

V návaznosti na změnu okolnostI na straně Koncového uživatele se Smluvní strany dohodly na
tom, že změny Služeb provedené Dodatkem č. 2 se ke dni podpisu tohoto Dodatku ruší, tzn., že
ke dni 1. 9. 2017 nenastane změna parametrů služby KlVS ID: IP vpn d-vp001-001246, jak byla
tato sjednána v Dodatku č. 2.

2.

Smluvní strany se tímto Dodatkem výslovně dohodly, že původní poptávkový list, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto Dodatku, nahrazuje poptávkový list, který tvořil přílohu Dodatku č. 2.

3.

Poskytovatel se tímto Dodatkem zavazuje respektovat výše sjednané zrušení Dodatku č. 2 ke
Smlouvě s tím, že v souvislosti se zrušením Dodatku č. 2 nebude požadovat jakoukoli úhradu,
zejm. náhradu vynaložených nákladů či způsobené škody.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

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

2.

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis.
Centrální zadavatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy Dodatku.

3.

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

4.

Přílohy:
Příloha Č. 1 - Původní poptávkový list

Jméno: Mgr. Tomáš Kroupa
Funkce: Ředitel odboru provozu informačních technologií a
Datum:

komunikací, na základě pověřeni ministra
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Funkce: na záklädě pověření

Funkce: na základě pověření

Místo: Praha
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Katalogový

poptávkový list

list

č.

MINISTERSTVO

data_VPN_001.06

1111

Poskytovatel

Centrální zadavatel
Ceski REPUBLIKY

Nabídková cena CELKOVÁ
pro hodnocení

A

T-Mobile

310 000,00

Celková maximální
přípustná cena pro
hodnoceni

1416 000,00

Dynamický nákupní systém
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