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Dodatek č. 1
SMLOUVY NA SLUŽBY
SW MAINTENANCE, SERVISNÍ PODPORA E-SPISOVÉ SLUŽBY, VČETNĚ PROVÁDĚNÍ
UPDATE/UPGRADE A PRÁCE PODLE POŽADAVKU OBJEDNAVATELE

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
(„dále jen „dodatek"")

1.
1.1

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Sídlo:

Palackého náměstí č. 4,128 01 Praha 2

IČ:

00024341

DIČ:

CZ00024341

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:
Zástupce:

RNDr. František Hodík, vedoucí Oddělení informačních a
komunikačních technologií

-dále označovaný též jako „Objednatel"-

A

1.2

GORDIC spol. s r.o.
Sídlo:

Erbenova 4, 586 01 Jihlava,

OR:

Zapsaná ve vložce č. 9313 oddílu C obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

IČ:

47903783

DIČ:

CZ47903783

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce:

Ing. Jaromír Řezáč, jednatel a generální ředitel

-dále označovaný též jako „Poskytovatel"-

(Objednatel a Poskytovatel označováni společně dále též jako „Smluvní strany")
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2.
2.1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany konstatují, že dne

13.

12. 2017 uzavřely smlouvu na služby SW

maintenance, servisní podporu e-spisové služby, včetně provádění update/upgrade a
práce podle požadavku objednavatele dle § 1746 odst. 2
občanského zákoníku,

a zákona č.

zákona č. 89/2012 Sb.,

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva").
2.2

Na základě dodatečných potřeb objednatele mění smluvní strany smlouvu tak, jak je
uvedeno v čl. 3.

3.

PŘEDMĚT DODATKU

3.1

Smlouva uzavřená mezi smluvními stranami se mění tak jak je uvedeno dále.

3.2

Článek 9.1 smlouvy se mění a zní nadále takto:
9.1 Celková nejvýše přípustná cena v korunách českých (CZK) činí 3.835.510,- Kč
bez DPH, sazba DPH 21% ve výši 805.457,10 Kč, cena s DPH činí4.640.967,10 Kč.

3.3

Článek 9.3 smlouvy se mění a zní nadále takto:
9.3 Objednatel se zavazuje platit Poskytovateli za Průběžně poskytované servisní
služby cenu vždy za období 1 kalendářního měsíce jejich poskytování.

3.4

Článek 9.5 smlouvy se mění a zní nadále takto:
9.5 Za poskytování Průběžně poskytovaných

servisních služeb se Objednatel

zavazuje platit Poskytovateli cenu ve výši 225.166,67 Kč + DPH za každý celý
kalendářní měsíc poskytování Průběžně poskytovaných servisních služeb („Měsíční
cena"). Není - li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

3.5

Článek 9.7 smlouvy se mění a zní nadále takto:
9.7 Měsíční cena

a Jednotkové ceny („Ceny" a společně „Cena") jsou mezi

Stranami výslovně sjednávány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné.

3.6

Článek 9.9 smlouvy se mění a zní nadále takto:
9.9 Poskytovateli vzniká právo na zaplacení Měsíční ceny za jednotlivé Průběžně
poskytované služby po Akceptaci příslušné Zprávy.

3.7

Doplňuje se článek 10.5, který zní takto:

10.5 Fakturu za poskytování Průběžně poskytovaných servisních služeb za období 1. 1. 2019 15. 2. 2019 ve výši 337.750,- Kč + DPH vystaví Poskytovatel do konce měsíce února 2019. Za
období 16. 2. 2019 - 28. 2. 2019 pak v souladu s článkem 10.1 smlouvy ve výši % Měsíční ceny
ve výši 112 583,- Kč + DPH vystavífakturu do 10. 3. 2019.
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4.

4.1

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.2

Smluvní strany výslovně prohlašují a svými podpisy potvrzují, že jim nejsou známy
žádné okolnosti, které by jim bránily v uzavření tohoto dodatku smlouvy a že
tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a pravé vůle a nebyl uzavřen
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

4.3

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech s tím, že Objednatel obdrží
dva stejnopisy a Poskytovatel jeden stejnopis tohoto dodatku.

Za Poskytovatele:

Za Objednatele:

v...«Cdne Ji®?:.2019

1 4 -02- 2019
V Praze, dne

Ing. Jaromír Řezáč

RNDr. František Hodík

jednatel a generální ředitel

vedoucí Oddělení informačních a
komunikačních technologií
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