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Dodatek Č. 2

č.j: PPR-18586-38/ČJ-2015-990656

k Rámcové smlouvě o poskytování technické podpory a rozvoje aplikačního software NS-VIS,
uzavřené dne 10. 6. 2016

Číslo smlouvy objednatele: PPR 18586-30/2015-990656
Číslo smlouvy dodavatele: CWT053

Smluvní strany:

Česká republika — Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu

služby Policejního prezidia České republiky
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, ŘPVS - pošt. schr. 621ŘPVS, Strojnická 27,

PSČ 170 89, Praha 7

(dále jen ,,Objednatel")

a

IBM Česká republika, spol. s r.o.
Registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 692
Sídlo: V Parku 2294/4, PSČ 148 00, Praha 4
IČO: 14890992
DIČ: CZl4890992
Zastoupená: Ing. Petrem Havlíkem, jednatelem společnosti
Korespondenční adresa: V Parku 2294/4, PSČ 148 00, Praha 4

(dále jen ,,Dodavatel")

(společně dále také ,,Smluvní strany", nebo jednotlivě ,,Smluvní strana")



I.

l. Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 21, odst. 21.8. Rámcové smlouvy o poskytování
technické podpory a rozvoje aplikačního software NS-VIS, uzavřené dne 10. 6. 2016 (dále jen
,,Smlouva"), dohodly na tomto dodatku, (dále jen ,,Dodatek Č. 2"), kterým se Smlouva mění
následovně:

A) Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly, že článek č. 6.2. Smlouvy nově zní:

6.2. Celková cena plnění dle Prováděcích smluv uzavřených dle této Rámcové smlouvy nesmí
přesáhnout 165.289.256,20 KČ bez DPH, ti. 200 000 000,- KČ s DPH, při sazbě DPH ve výši 21 %
(slovem dvě stě milionů korun českých). Celkové ceny jednotlivých druhů plnění uvedené v Příloze
č. 2 Smlouvy nejsou závazné, to znamená, Že nepřekročitelná je jenom celková cena plnění dle
všech Prováděcích smluv uzavřených dle této Rámcové smlouvy, ale jinak nejsou stanoveny
závazné limiiy projednotlivé druhy plněnL

B) Znění ČI. 16, odst. 16.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

16.2. Příloha č. 1 v bodě II. písm. b s názvem ,,Konkrétní předpokládané projek(y" obsahuje
přehled plánovaných aktivit dalšího rozvoje aplikace národní součásti vízového systému NS-
VIS. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že v přl>adě, že dojde
k realizaci všech v příloze uvedených rozvojových aktivit, tak Objednatel má k autorskému
dílu NS-VIS ode dne uzavření příslušné Prováděcí smlouvy, kterou se Dodavatel zavazuje
dodat poslední část plnění dle Přílohy č. l v bodě II. písm. b), licenci dle bodu 16.1 písm. a),
b, C), d) a J9 Smlouvy. Vpřípadě, že nedojde k realizaci všech v příloze uvedených
rozvojových aktivit z důvodu na straně Dodavatele, a to zejména, že takové plnění bez
rozumného důvodu odmítne poskytnout, tak Objednatel získává tuto licenci ke dni skončení
účinnosti této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádl: že trvánl: resp.
termín plnění stanovený v jednotlivých Prováděcích smlouvách, uzavřených za trvání
Smlouvy, může překročit termín účinnosti Smlouvy stanovený v ČI. 14 odst. 14.1 Smlouvy. "

C) Znění Přílohy č. l v bodě II písm. b) Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

b) Konkrétní předpokládané projekty:

VISA Code Plus (PPR-l7896-8/Čj-2016-990656)
Kyberbezpečnost 2016 (PPR-26402-9/ČJ-2016-990656)
Zefektivnění kontroly na 2.linii (PPR-18481-10/2017-990656)
Úprava rozhraní mezi NS-VIS a EVIC2(PPR-18481-10/2017-990656)
Rozhraní s CIS strana VIS
Aktualizace Oracle (PPR-l8481-10/20"17-990656)
Rozvoj a úpravy NS-VIS Admin klient (PPR-27199-15/ČJ-2017-990656)
Rozšíření konzultačních matic (PPR-27199-15/ČJ-2017-990656)
Kopírování otisků - rozšíření NS-VIS o operaci CopyBiometricData (PPR-27199-15/ČJ-2017-
990656)
Náhrada protokolu IMAP na SMTP/POP3 pro chybné zprávy (PPR-27199-15/ČJ-2017-990656)



Upgrade WAS z rámcové smlouvy NS-VIS (PPR-15452-19/ČJ-2018-990656) - přechod z WAS
8 na WAS 9, převod VISMail na Websphere Application Server verze 9
Zvýšení efektivity bezpečnostní prověrky a zabezpečení NS-VIS (PPR-25027-4/ČJ-2018-
990656)
Založení a export otisků prstů z NS-VIS (PPR-33979-9/ČJ-2018-990656)
Rozvcjj NS-VIS z RS úprava dotazů do SIS II (PPR-12464-9/ČJ-2019-990656)
Rozšíření NS-VIS o chybějící operace s CS-VIS - Fáze 1
Optimalizace zdrojových kódů na základě stat.analý'y (ZKB)
Dotazování v SIS II dle otisků prstů

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve Čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž
Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Dodavatel dva (2) stejnopisy.

3. Tento Dodatek č. 2 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 (zákon o registru smluv).

V P,,,, dn, 16. 05. 2019 v Me" d,, 21 -05- 2019

Objednatel: Dodavatel:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
plk. Mgr. Pavel Osvald

ředitel ŘPVS PP ČR
Ing. Petr Havlík

jednatel společnosti

IBM Česká repub|ika,$pol.sr.o.
V Parku 2294/4 (24)
148 00 Praha 4

IČO: 14890992, DIČ: CZ14890992


