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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

provozování elektronického nástroje pro zadávání
Iveřejnych zakázek Tender arena®

(dále jen „Dodatel č. 1")

uzavíraný níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplné shody o všech níže

uvedených skutečnostech smluvními stranami

Tender systems s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

204077
se sídlem: náměstí Před Bateriemi 18, 162 00 Praha 6 - Střešovice

ıčz 29145121
Dıč; 0229145121
bankovní spojení:
č. účtu:_
telefon: +420 212 241 545
Zastoupená: lng. Janem Hrádkem, jednatelem společnosti

e-mail: ílıjo@tendersvstemsgg

(dále jen „Poskytovatel“)

Raiffeisenbank, a.s., Olbrachtova 9, Praha 4

ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
se sídlem: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha

ıčo: 00025712
DIČ: není plátce DPH
Jejímž jménem jedná: Ing. Karel Štencel, místopředseda
(dále jen „Nabyvatel“)

(Společně též lakO „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2017 Smlouvu o poskytování služeb provozování

elektronického nástroje pro zadávání veřejných Zakázek Tender arena® (dále jen

„Smlouva“).

Vzhledem ke změně rozsahu používání služeb dle Smlouvy a vzhledem k potřebě

zachování kontinuity uveřejnění informaci a dokumentů uložených velektronickém

nástroji eGORDlON v. 3.3 - Tender arena (dále jen „Nástroj“) Za účelem plnění

Zákonných povinností na uveřejňování veřejných Zakázek, uzavírají Smluvní strany

tento Dodatek č. 1, jehož účelem je Zejména Zajištění provozu Nástroje v režimu tzv.

neaktivního profilu Zadavatele ve smyslu § 19, písm. b) vyhl. č. 168/2016 Sb., o

uveřejňováni formulářů pro účely Zákona o Zadávání veřejných Zakázek a

náležitostech profilu Zadavatele.



Smluvní Strany se dohodly na aktualizaci Smlouvy a to tak, jak uvedeno dále v tomto

Dodatku č. 1 a jeho příloze, s účinnosti od prvého dne měsíce následujícího po

měsíci, ve kterém došlo k jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

I

1.1.

1.2.

I. Předmět Dodatku č. 1

ČI. Ill, odst. 3.2 Smlouvy se súčinností tohoto Dodatku č. 1 doplňuje o
pododst. 3.2.4, který zni:

„3.2.4 Nástroj bude Od data účinnosti Dodatku č. 1 této Smlouvy poskytován
pouze pro účely provozování tzv. neaktívního profilu Zadavatele ve smyslu §

19, písm. b) vyhl. č. 168/2016 Sb., O uveřejňování formulářů pro účely Zákona
o Zadávání Veřejných Zakázek a náležitostech profilu Zadavatele. TZn., že

uživatelům Nabyvatele, kteří používají Nástroj, nebude umožněno Zakládat

nové Zakázky a realizovat jiné elektronicke' úkony než uveřejňování informaci

a dokumentů na profilu Zadavatele pro Zakázky Zahájené před datem nabytí

účinnosti Dodatku č. 1 této Smlouvy.“

ČI. IV, odst. 4.1 Smlouvy Se s účinností tohoto Dodatku č. 1 ruší a nahrazuje

textem, který Zní:

„Nabyvatel se zavazuje Zaplatit Poskytovateli Za řádné a včasné splnění
předmětu plnění dohodnutou cenu v dohodnuté výši a v dohodnutých lhůtách

splatností. Cena Za plnění poskytnuté dle této Smlouvy je následující:

. „ „ Jednotková cena v Kč za .. ,
Poskytované plnenı. Službu (bez DPH) Rozsah plnenı

Zprovoznění a implementace Nástroje
v rozsahu dle odst. 3.1 Smlouvy, O _
včetně školení dle odst. 3.3.1 této *
Smlouvy

jednorázově

Provozování Služby a Nástroje
v rozsahu funkcionalit dle Přílohy č. 3 32 000 _
Smlouvy (maintenance) do data ' '
účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy

za 1 kalendářní měsíc
poskytování služby
(případně poměrně)

Provozování služby a Nástroje
v rozsahu tunkcìonalit dle Přílohy č. 3 19 200 _
Smlouvy (maintenance) od data ' '
účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy

Za 1 kalendářní měsíc
poskytování služby
(případně poměrně)

Poradenské a konzultacnı prace, 2200; l 1
upravy nastroje vzhledem
k požadavkům Nabyvatele dle odst.
3.4.2 Smlouvy, školení nad rámec
úvodního školení dle odst. 3.3.1

člověkohodinu, přičemž
se bude účtovat každá

započatá člověkohodina

na základě objednávky

Cestovné - v rámci poskytování služeb
dle odst. 3.4.2 Smlouvy a v rámci 10,-/ 1 km na Základě objednávky

školení dle odst. 3.3. Smlouvy



ll. Závěrečná ustanovení

2.1. Smluvní Strany shodně prohlašuji, Že Si tento Dodatek ě. 1 před jeho

podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich

pravé a svobodné vůle určitě, vážně a Srozumitelně a Že se dohodly o celém

jeho obsahu, což stvrzuji Svými podpisy. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají

beze změn.

2.2. Smluvní Strany berou na vědomí, Že tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle

zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto Smluv a O registru smluv (zákon a registru smluv).

2.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a smluvními stranami podepsán v pěti

Stejnopisech, z nichž každý má Stejnou platnost originálu. Poskytovatel obdrží

dva Stejnopisy Ztěchto vyhotovení, Nabyvatel tři Stejnopisy ztěchto

vyhotovení. Jakékoliv opravy textu plati jen, byly-li oběma účastníky

parafovány.
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V Praze dne .Sen .l.='.-..... V Praze dne ...............

Poskytovatel: Nabyvatel:

Tender Systems S. r. o. ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální

lng] an Hrádek lng. Karel Štencel

jedjv-'latel místopředseda
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