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Evidenční číslo MF 

9009/070/2015 

DODATEK Č . 1 
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNí SLUŽEB PODPORY 

PROVOZU IISSP 
uzav'ené dne 18.4.2014, 

Smluvnl strany: 

Česká republika - Ministerstvo financi 

se sídlem: letenská 15, 118 10 Praha 1, PO BOX 77 

IČ: 000 06 947 

bank. spojení: ~eská národnf banka, č. účtu: 3328·001/0710 

jejfmž jménem jedná: Dipl. ·Ina. Miroslav Hejna, náměstek pro řízeni sekce 09 

(dále jen ItObjednatel" nebo "MF") 

číslo smlouvy Objednatele: 3302/117/2013 

• 
sdruženi společností (konsorcium) 

HEWlETI·PACKARD s.r.o. 

se sídlem: Vyskočilova 1/1410, 14021 Praha 4 

IČ: 17048851, DiČ: CZ17048851 

společnost zapsaná v obchodním rejstHku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 1974 

bank. spojení: aOB Praha, Č. účtu: 722513/0300 

jejímž jménem jedná: Ing. Jan Kameníček, jednatel 

a 

NESS Czech s.r.o. 

se sídlem: V Parku 2335/20, ps~ 148 00 Praha 4 

IČ: 45786259, DiČ: CZ45786259 

společnost zapsaná v obchod nim rejstffku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 17113 

bank. spojení: Citibank Europe pic, organizačnf složka, č. účtu: 2051650205/2600 

zastoupená na základě smlouvy o sdružení ze dne 19.12.2013 společnosti HEWl ETI·PACKARO S.r.o. 

(sdružení společností HEWLETT·PACKARD s.r.O. a NESS Czech S.LO. dále jen " Poskytovatel") 

líslo smlouvy Poskytovatele: 02013/0095 

dne~nrho dne uzavtely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytováni služeb podpory provozu IISSP ze 

dne 18. 4. 2014 

(dále ien .Dodatek") 



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být 
tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku: 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavírají na základě dohody tento Dodatek ke SMLOUVĚ O 
POSKYToVÁNí SLUŽEB PODPORY PROVOZU IISSP, číslo smlouvy Objednatele: 
3302/117/2013, číslo smlouvy Poskytovatele: 02013/0095, uzavřené dne 18.4.2014 
(dále jen Smlouva). Dodatek se uzavírá z důvodu umožnění uplatnění Smlouvou 
vyhrazeného opčního práva v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpiSŮ (dále jen "ZVZ"). 

1.2. Objednateli bylo vyhrazeno opční právo ve smyslu § 99 ZVZ dle čl. 12 Smlouvy na 
poskytování služeb odborné IT podpory, monitoringu, reportingu, podpory provozu 
vybraných aplikací, zejména Software a/nebo dalších služeb, a to až na dobu 
6 měsíců. 

1.3. Veřejná zakázka týkající se opčního práva bude následně zadána v jednacím řízení bez 
uveřejnění ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. 

1.4. Objednatel konstatuje, že Rada vlády pro informační společnost dne 2.10.2015 
vyjádřila v Č.j. : MV-141764-3/EG-2015 souhlas s úmyslem Objednatele realizovat výše 
uvedenou veřejnou zakázku v Jednacím řízení bez uveřejnění. 

1.5. Vláda materiál "Uplatnění opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění na 
prodloužení stávající smlouvy Poskytování služeb podpory provozu Integrovaného 
informačního systému-Státní pokladny (IISSP) pro léta 2014 a 2015 formou Dodatku 
č. 1" přeřadila z programu schůze vlády dne 12. ř íjna 2015 na jednání své schůze dne 
26.10.2015. 

1.6. Vzhledem k tomu, že účinnost Smlouvy končí dne 18.10.2015 uzavírá se tento 
Dodatek, jehož předmětem je prodloužení trvání Smlouvy o 1 měsíc, tj. do 18.11. 
2015. 

1.7. V období prodloužení trvání Smlouvy, tj. od 19.10.2015 do 18.11.2015 nebude ze 
Smlouvy poskytováno žádné plnění. 

1.8. Tímto Dodatkem nedochází ke změně rozsahu plnění ani ke změně ceny plnění 
Smlouvy. 

2. Předmět Dodatku 

2.1. Z důvodů výše uvedených sjednávají Smluvní strany změnu ustanovení odst. 17.1, čl. 
17. "PLATNOST A ÚČiNNOST SMLOUVY". 
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2.2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 17.1, čl. 17. "PLATNOST A ÚČiNNOST 
SMLOUVY" se v plném rozsahu nahrazuje tímto novým zněním: 

,,17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou do 18.11.2015, s možností 
prodloužení její účinnosti o 6 měsíců v případě využití opčního práva dle čl. 12 této 
Smlouvy. Plnění dle této Smlouvy bude poskytováno pouze po dobu 18 měsíců ode 
dne jejíhO podpiSU." 

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze 
změn. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpiSU oběma Smluvními 
stranami. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu 
tohoto Dodatku. 

3.2. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou (2) 
stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. 

3.3. Obě společnosti na straně Poskytovatele podpisem tohoto Dodatku potvrzují, že 
smlouva o sdružení ze dne 19. 12. 2013 je ke dni podpisu tohoto Dodatku stále platná 
a účinná beze změn. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k nf připOjují svoje podpisy. 

Objednatel 

dne 1 6 -10- 2015 

4tm ..... ............................... . 
Česká republika - Ministerstvo financ[ 

Dlpl.-Ing. Miroslav Hejna, 

náměstek pro řízení sekce 09 

Ministerstvo financí 
118 IOP fan.a I-Letenská 15 

-1 85-
Je: OCl006U7 p iC: c:z;aOOQ61141 
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Poskytovatel 

..----", 1 6 -10- 2015 
V t4J' o e.-- dne ____ _ 

;:A-7~ 
l HEWLETT-PACKARD s.r.o., 

zástupce Poskytovatele na základě smlouvy o 

sdružení ze dne 19. 12. 2013 

Ing. Jan Kameníček, jednatel společnosti 
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