Ověřovací doložka
k datové zprávě

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)

1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:

49298672-29889-130627155331

Název organizace:

Ministerstvo financí

Jméno a příjmení:

Fliegl Jan Ing.

Datum:

27.6.2013 15:53:28

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:

ANO

Počet listů:

3

NE

Zajišťovací prvek:

3. ODDÍL - Poznámky
související SML 332/123/2012
garant Ing. Jiří Samec
č.j.: MF-58442/2013/33

27.6.2013
Datum vyhotovení
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Ing. Jan
Fliegl

Digitálně podepsal Ing. Jan Fliegl
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan Fliegl, o=Česká
republika - Ministerstvo financí,
ou=10264, ou=Letenská 15, Praha,
118 10, ou=Ministerstvo financí,
title=referent, serialNumber=ICA 10251374
Datum: 2013.06.27 15:57:18 +02'00'

Elektronický podpis

Eviden ^ ní ^íslo MF

3302105555/2013
Dodatek ^ . 1
ke Smlouv^
o úprav ^ systému PKI a p ^echodu na SHA 2
uzav ^ené dne 11.03. 2013
(dále jen „Smlouva")
^ íslo smlouvy MF 332112312012
^ eská republika - Ministerstvo financí
sídlo: Letenská 15, Praha 1, PS ^ 118 10
jejímž jménem jedná: Ing. Lud ^ k Novotný, ^editel odboru 33
IC:00006947
DI ^ : CZ00006947
bankovní spojení: ^eská národní banka Praha
^ íslo ú ^tu: 3328-00110710
(dále jen „Objednatel°)
a

Telefónica Czech Republic,a.s.
sídlo: Za Brumlovkou 26612, 140 22 Praha 4
zastoupená: Ing. Robert Korselt, Top Account Managerem, na základ ^ pov^^ení ze dne 13. 05. 2013
IC:60193336
DI ^ : CZ60193336
bankovní spojení: Komer^ní banka, a.s., Centrála Praha,
^íslo 6 ^tu: 69700-02110100
zapsaná v obchodním rejst^íku vedeném M ^stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322
(dále jen „Dodavatel")

Preambule:
Smluvní strany uzavírají na základ ^ vzájemné dohody tento Dodatek ^ . 1 (dále jen Dodatek) ke
smlouv^ ^íslo MF 332112312012 uzav^ené dne 11. 3. 2013 (dále jen Smlouva). Tento Dodatek se
uzavírá z d ^vodu prodloužení termínu pln ^ ní na základ ^ požadavku Objednatele, který v souvislosti s
bezpe^nostním ^ízením o povolování komunika ^ních port ^ pro intraresortní DMZ a s problematikou
^ešení napojení lokality UZSVM nemohl Dodavateli poskytnout pot ^ebnou sou ^innost. Tímto
Dodatkem nedochází k rozší ^ení p ^edm ^tu pln ^ ní Smlouvy, ani se nem ^ ní celková cena jeho
pln^ ní.

1

P ^edm ^t Dodatku
Na základ ^ ustanovení Smlouvy v ^l. 14. Zm ^ny smlouvy dohodly smluvní strany úpravy
termínu pln^ní Smlouvy tímto Dodatkem. Termín pln ^ ní se prodlužuje do 30. 6. 2013.

2

Zm^ ny Smlouvy

2.1. V ^ lánku 3 Doba a místo provedení P ^edm ^tu pln ^ ní, se na konci odstavc ^ 3.1 a 3.1.2 vypouští
text „do 1. 5. 2013" a nahrazuje se textem „do 30. 6. 2013".
2.2. V ^lánku 4 Cena a platební podmínky se v odst. 4.5. v ^ásti Harmonogram plateb bod (2),
vypouští datum „1. 5. 2013" a nahrazuje se datem „30. 6. 2013"
2.3. V P ^íloze 1 Specifikace požadavk ^ zadavatele, se v odst. 7. Zp ^sob realizace písmeno a) Popis a
harmonogram realizace, v posledním ^ádku tabulky ve sloupci „Dokon ^ení" vypouští datum „1. 5.
2013" a nahrazuje se datem „30. 6. 2013".

3

Záv^ re^ ná ustanovení

3.1 Práva a povinnosti smluvních stran, jakož i ostatní body Smlouvy se nem ^ ní a z ^stávají
v platnosti v plném rozsahu.
3.2 Oprávn ^ ní zástupci Objednatele a Dodavatele shodn ^ prohlašují, že tento Dodatek odpovídá
jejich svobodné v ^ li, což stvrzují svými vlastnoru ^ními podpisy.
3.3 Každé ustanovení tohoto Dodatku je považováno za odd ^litelné. Pokud kterákoliv smluvní strana
neuplatní jakékoliv právo v souvislosti s tímto Dodatkem, nebude to považováno za vzdání se
tohoto práva.
3.4 Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, v ^eském jazyce, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
3.5 Veškeré zm ^ny pln ^ní ve smyslu tohoto Dodatku uskute ^n ^ né od 1. 5. 2013 jsou považovány za
zm ^ ny dle tohoto Dodatku a v jeho režimu s nimi bude nakládáno.
3.6 Dodatek nabývá platnosti s ú ^innosti dnem podpisu ob ^ ma smluvními stranami.
V Praze dne

V Praze dne
15 -05- 2013
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Digitálně podepsal Ing. Jan
Fliegl
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan Fliegl,
o=Česká republika Ministerstvo financí,
ou=10264, ou=Letenská 15,
Praha, 118 10,
ou=Ministerstvo financí,
title=referent,
serialNumber=ICA - 10251374
Datum: 2013.06.27 15:52:32
+02'00'
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