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Evidenéni číslo MF 

90091048-312015 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o Poskytování IP MPLS datové služby 

pro územní pracoviště Ministerstva financí 
č. objednatele 3302/080-2/2014, 

uzavřené dne 27. února 2015 mezi níže uvedenými stranami 

Smluvní strany 

Česká republika - Ministerstvo fmancf 
Se sídlem: Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha I 
IČO: 00006947 
DIČ : CZ00006947 
Bankovní spojeni : 
Čfslo účtu: 

Česká národní banka, pobočka Praha 1 
3328001/0710 

Jednající: Dipl. - Ing. Miroslav Hejna, náměstek ministra 
dále jen .Objednatel" 

a 

Dial Telecom, a.s 
Se sídlem : 
Zmocněná osoba: 
IČO : 
DIČ : 
Bankovní spojení: 

číslo účtu: 

lel.: 
fax: 

Křižlkova 36s!237186 00, Praha 8 - Karlín 
Jiří Kutílek, zplnomocněný zástupce poskytovatele 
281 75492 
CZ28175492 
Československá obchodní banka. a.s. 

17530083/0300 
+420226204 111 
+420 226 204 197 

dále jen "Poskytovatel" 

Preambule: 

Smluvní strany uzavírají na základě dohody tento Dodatek Č . 2 (dále jen •. Dodatek'") ke 
smlouvě o Poskytování IP MPLS datové služby pro územní pracoviště Ministerstva financí , 
zakázkové číslo MF 33021080-212014, kterou mezi sebou uzavřely dae 27. ÚDora 2015 ve 
zněn! Dodatku č. 1 (dále jen »Smlouva"). Tento Dodatek se uzavírá z důvodu ukončení 
poskytován! Části Služby poskytovaných na základě Smlouvy. Tímto Dodatkem dochází 
k zúženi rozsahu Služby a tím k adekvátnímu snížení ceny za předmět plněni. 
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1 Předmět Dodatku 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku je nové uspořádáni práv a povinnosti smluvních stran 
v souvislosti se zúžením rozsahu poskytováni Služby na určitém územním pracovišti 
Objednatele, a tomu odpovídající ~ni Měsičnf ceny, 

1.2. Rozsah poskytovaných Částí Služby podle Přílohy č. 2 Smlouvy se k31.1. 2016 zužuje 
o následující položku: 

"KIMFIDD _4010 MF-GFR Pardubice, Boženy Němcové 2625" 

2 Změny Smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva a její příloha se měni následovně: 

2.1. V Příloze č. I "Specífikace Služby připojen í lokality do prostr"dí IP MPLS VPN" 
(Smlouvy) se v tabulce uvedené v bodě l.2.o.Rozsah poskytované Služby" k 31. 1. 2016 
mší řádek: 

.. K.JMFIDD _4010 MF-GFR Pardubice, Boženy Němcové 2625 

2.2. S ohledem na zúžení rozsahu poskytování S1užby dJe odst. 2.1 . tohoto článku Dodatku se 
Měsíční cena (cena za požadovanou parametriku - měsíční paušál bez DPH) snižuje o 
2450,- Kč. 

3 Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanoveni Smlouvy se neměnf 8 zůstávají v platnosti. 

3.2 Oprávnění zástupci Objednatele a Poskytovatele shodně prohlašují, že tento Dodatek 
odpovídá jejich svobodné vůli,. což stvrmjí svými vla<:tnoručními podpisy. 

3.3 Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, v českém jazyce, 
z nichž každá ze smluvních stran obdržijeden výtisk. 

3.4 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Dial Telecom, a.5 Q .... 
V Praze dne: ~ Dl 

4.. DI. Ci/ 7;;., 
.~ ;I'~' J~. 1'O!Q ,(;',... 

""', cOIt) ... 0.-
' ;>$0( , , a·s " 1 

,~<: '478 . Ý.. 

••••••••• • •••• • •• • • • •• o • •• • • • •••• • •• ••••••• • ••• !.'J;~ ..... ~,. 

Za Objedoatele: 'Z.Z.M.ZcI"s 

Česká republika - M,iDtstcrstvo rtnanci 
V praze dne: 

' 1 -_ ...... -Dtp -In g ------. '-. . _ .. -.... 
~ .. ,._~-

Miroslav Hejna .:::::::--..:-_ -

Dipl. - Ing. Mir oslav Hejna 
náměstek ministra 
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