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Dodatek č. 1  

k Dílčí smlouvě číslo 2019/OZP/32/0 
k Rámcové dohodě na zajištění testování Integrovaného Centrálního 

Informačního Systému (ICIS) OZP 
 
Smluvní strany 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 

zastoupena: XXX 
IČO: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232 
(dále jen jako „Objednatel“) 
 
a 
 

 

DENEVY s.r.o.  

se sídlem  Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9 - Libeň 

zastoupena:  Ing. Andrej Hyben, jednatel 

IČO:                                                        02995107   

DIČ:                                                        CZ02995107 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spis. zn. C 226341 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“) 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Dílčí smlouvě číslo 2019/OZP/32/0 k Rámcové 

dohodě na zajištění testování Integrovaného Centrálního Informačního Systému (ICIS) OZP: 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely v návaznosti na Rámcovou dohodu na zajištění testování Integrovaného 

Centrálního Informačního Systému (ICIS) OZP ze dne 21. 5. 2018, ev. č. Objednatele 

2018/OZP/74/0 (dále jen „Rámcová dohoda“) Dílčí smlouvu č. 2019/OZP/32/0 ze dne 4. 2. 2019, 

(dále jen „Dílčí smlouva“). 

2. Objednatel zadával plnění Dílčí smlouvy jako dílčí veřejnou zakázku z Rámcové dohody v zadávacím 

řízení zahájeném dne 16. 8. 2018 (dále jen „minitendr II“). V rámci zadávacího řízení Objednatel 

obdržel námitky proti zadávacím podmínkám, následně s ním bylo vedeno řízení o přezkoumání 

úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž na základě vydaného 

předběžného opatření nesměl uzavřít Dílčí smlouvu ani po uplynutí zákonné blokační lhůty. 

Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: ÚOHS-S0361/2018/VZ-

33305/2018/523/VHm byl návrh na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné 

zakázky zamítnut, avšak proti tomuto rozhodnutí byl podán rozklad. Rozhodnutím předsedy Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: ÚOHS-R0193/2018/VZ-01654/2019/323/JKt, které nabylo 

právní moci dne 21. 1. 2019, byl zamítnut rozklad. Tímto dnem také pozbylo účinnosti nařízené 

předběžné opatření. Objednatel dne 24. 1. 2019 v předmětném zadávacím řízení rozhodl o výběru 

dodavatele. Bezodkladně po doručení oznámení rozhodnutí o výběru vybranému dodavateli 
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(Zhotoviteli) a jeho vzdání se práva na podání námitek Objednatel uzavřel Dílčí smlouvu se 

Zhotovitelem. 

 

II. Předmět Dodatku 

1. Předmětem tohoto Dodatku tak je změna dob plnění uvedených v Dílčí smlouvě, když s ohledem na 

okolnosti popsané v čl. I odst. 2 není objektivně možné dodržet dobu plnění tak, jak byla stanovena 

v zadávacím řízení na minitendr II a v Dílčí smlouvě. 

2. Předmětem Dodatku není faktická změna doby plnění, neboť uzavřením tohoto Dodatku nedojde k 

prodloužení dílčích termínů plnění stanovených Zhotoviteli, ale pouze posun počátku běhu dob 

k plnění s ohledem na objektivně nastalou nemožnost uzavřít Dílčí smlouvu v době uzavření 

předpokládané v zadávacím řízení na minitendr II. Posun počátku běhu dob plnění odpovídá výlučně 

době prodlení způsobené okolnostmi popsanými v čl. I odst. 2. Objednatel zároveň zdůrazňuje, že 

prodlení nezpůsobil svým opožděným zahájením zadávacího řízení na minitendr II; jednalo se totiž 

již o několikáté zadávací řízení na získání předmětu plnění dle Dílčí smlouvy, všechna předcházející 

však byla zmařena jiným dodavatelem. Skutečnost, že Objednatel v zadávacím řízení nepochybil a 

vzniklé prodlení nezpůsobil, byla osvědčena i rozhodnutími Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

a jeho předsedy uvedenými v čl. I odst. 2. 

 

III. Změny Dílčí smlouvy 

1. Čl. II odst.1 Dílčí smlouvy se mění takto 

1.1 věta: „Fáze I – Příprava testování - od data uzavření této prováděcí smlouvy do 16. 11. 2018.“  

se nahrazuje větou: „Fáze I – Příprava testování - od data uzavření této prováděcí smlouvy do 

30. 4. 2019.“; 

1.2 věta: „Fáze II – Exekuce testování - od data 17. 11. 2018 do splnění všech akceptačních kritérií, 

nejpozději však do 16. 9. 2019. Očekávaný termín přechodu do produkčního prostředí je 16. 4. 

2019.“  

se nahrazuje větou: „Fáze II – Exekuce testování - od data 1. 5. 2019 do splnění všech 

akceptačních kritérií, nejpozději však do 28. 2. 2020. Očekávaný termín přechodu do 

produkčního prostředí je 30. 9. 2019. 

2. Čl. II odst.2 Dílčí smlouvy se vypouští. 

3. V čl. II přílohy č. 2 Dílčí smlouvy v popisu požadavku ID TREQ-03 se 

3.1 věta: „První fáze musí končit nejpozději v den předcházející dni započetí realizace UAT 

kvalifikační testování) – 17.11.2018.“ 

nahrazuje větou: „První fáze musí končit nejpozději v den předcházející dni započetí realizace 

UAT kvalifikační testování) – 1. 5. 2019.“; 

3.2 věta: „Druhá fáze začíná bezprostředně následující den po dni ukončení první fáze testování a 

končí ve chvíli splnění všech akceptačních kritérií(očekávaný termín ukončení kvalifikačního 

testování je 17. 4. 2019).“ 

nahrazuje větou: „Druhá fáze začíná bezprostředně následující den po dni ukončení první fáze 

testování a končí ve chvíli splnění všech akceptačních kritérií(očekávaný termín ukončení 

kvalifikačního testování je 30. 9. 2019“. 
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IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy se nemění. 

2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana 

obdrží dvě vyhotovení. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, v případě, že je Dodatek 

podepisován Smluvními stranami v různém čase, nabývá dnem podpisu té Smluvní strany, která ji 

podepíše později. 

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Objednatel oznámí Zhotoviteli 

uveřejnění Dodatku v registru smluv nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uveřejnění.  

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se 

dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
 

 
 
 

V ........................ dne: .....................  V ........................ dne: ..................... 
 
 
 
.......................................................... 

 
 .......................................................... 

XXX 
XXX 

Oborová zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví 

 Ing. Andrej Hyben 
jednatel 

DENEVY s.r.o. 
 

 
 
 


