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DODATEK Č. I DÍLČÍ SMLOUVY
K RÁMCOVÉ DOHODĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ROZVOJE 

GIN1S ENTERPRISE+ VČ. ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ
SLUŽBY

Í1HP1PP093679N

Smluvní strany:
Hlav ní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2. Praha 1, PSČ: 110 01 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000
zastoupené: Ing. Davidem VorlíČkem, pověřený řízením odboru informatických aplikací

MHMP

číslo smlouvy Objednatele;1. Dílčí smlouva DOH/40/03/003479/2018
(dále jen ..Objednatel4*)

a

NESS Czech s.r.o.
se sídlem: Praha 4, V Parku 2335/20. PSČ 14800 

IČO: 45786259, DIČ: CZ45786259

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.
oddílC. vložka 17113

bank. spojení: Citibank Europe plc. org.sl., č. účtu: 2051650205 

zastoupená: Miroslavou Zálesákovou a Jiřím Matznerem. jednateli 
(dále jen ..Poskytovatel44)

se dohodly na této změně a doplnění Dílčí smlouvy ze dne 6. 12. 2018 (dále jen 
„Smlouva") k Rámcové dohodě o poskytování služeb rozvoje G1N1S ENTERPR1SE+ 
vč. elektronické spisové služby, ze dne 19. 7. 2018 (dále též „Rámcová dohoda"):
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen ..Dodatek”) je
1.1.1 úprava terminů plnění v souvislosti se vznikem objektivních 

okolností na straně Objednatele, které nebylo možno předvídat 
a v jejichž důsledku došlo ke zdržení původně stanoveného časového 
harmonogramu plnění; a

1.1.2 úprava vnitřního členění předmětu plnění Smlouvy.
Vzhledem k tomu, že klíčová fáze plnění Smlouvy časově vyšla na období 
letních prázdnin, kdy Objednatel z důvodu snížení pracovních kapacit na své 
straně zapříčiněného zvýšeným čerpáním dovolených na zotavenou nebyl 
objektivně schopen poskytnout Poskytovateli plnou a včasnou součinnost 
nezbytnou pro jeho řádné plnění v souladu s podmínkami Smlouvy, došlo 
k prodloužení doby nezbytné pro přípravu klientských stanic v souvislosti se 
sjednocením prostředí Oracle (sjednocení a povýšení verzí „Oracle Client" 
na koncových stanicích uživatelů).

1.
1.1

1.2

2. ZMĚNA SMLOUVY
S ohledem na skutečnosti vyplývající z cl. 1 tohoto Dodatku se Smluvní 
strany dohodly, že prodlužují maximální termín plnění dle Přílohy č. 1 
Smlouvy do 30. 11. 2019.

Smluvní strany dále s ohledem na zdržení původně stanoveného 
harmonogramu a z důvodu zpřehlednění projektu, který* je předmětem plnění 
Smlouvy, rozdělují předmět plnění Smlouvy na dvě samostatná dílěí plnění 
(etapy), podléhající samostatné akceptaci Objednatelem (tím i samostatné 
fakturaci). Konkrétně jde o tyto etapy:

2.2.1 Etapa I - obsahující plnění obsažené v rámci fáze „Analýza” (ta 
zahrnuje výstupní dokument Migrace GINIS: Detailní specifikace 
plnění) a plnění obsažené v rámci fáze „Realizace”, konkrétně ěást 
spočívající v Implementaci testovacího prostředí MHMP, 
Vypracování provozní dokumentace a Vytvoření Business 
a Aplikační vrstvy Archimate modelu pro GINIS prostředí.

2.2.2 Etapa II obsahující veškeré další navazující součásti plnění dle 
Smlouvy. Tj. implementace produkčního prostředí MHMP včetně 
CUTOVER (migrace dat & uvedení do reálného provozu), 
implementace produkčního prostředí pro MMČ včetně CUTOVER 
(migrace dat & uvedení do reálného provozu) a služba „Zvýšené 
podpory provozu po dobu 1 měsíce od CUTOVER (po uvedení do 
reálného provozu).

Smluvní strany dále sjednávají, že cena za realizaci Etapy I odpovídá 65% 
celkové ceny předmětu plnění Smlouvy a cena za realizaci Etapy II odpovídá 
35% celkové ceny předmětu plnění Smlouvy.

2.1

2.2

2.3
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Ostatní ustanovení Smlouvy vč. jejích příloh výslovně neměněných tímto 
Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ..ZRS*fc).
Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveřejněn 
v Centrální evidenci smluv (CES), vedené Objednatelem, která je veřejně 
přístupná. Dále Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto 
Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku a uděluje svolení s jejich uveřejněním.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni tohoto Dodatku v registru 
smluv dle ZRS zajistí hl. m. Praha.

Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 
stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.

Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a že 
je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz 
čehož tento Dodatek vlastnoručně podepisují.

2.4

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Objednatel Poskytovatel

2 6 -07- 2019
V Praze dne 30- 0?. 2.D1QV Praze dne

Hlavní město Praha ^

Ing. David Vorlíěek
pověřený řízeniin odboru informatických 

aplikací MIIMP

NESS C/.cch s.r.p.
Miroslava ZáleŠáková a Áť 

jednatelé
iří Matzner.
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NESS Czech s.r.o., Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00 
NESS Czech s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 17113

Plná moc
Podle ustanovení § 436 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

společnost s ručením omezeným s obchodní firmou NESS Czech 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17113 

se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00 

IČ: 45786259 

zmocňuje

svého zaměstnance, kterým je

Adam Brychta

s.r.o.

bytem :KB»M30K3B§
číslo občanského průkazu:

aby

ve dnech 01.04.2019 až 31.08.2019 zastupoval NESS Czech s.r.o. a podepisoval listiny a dokumenty 

jejím jménem společně s některým jednatelem.

Tuto plnou moc podepisuji jako jednatel NESS Czech s.r.o., IČ 45786259, se sídlem Praha 4. V Parku 
2335/20, PSČ 148 00. oprávněný zastupovat NESS Czech s.r.o. na základě zápisu v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17113.

V Praze dne 31.03.2019

Miroslava Zálesákové
jedhatelka NESS dzech s.r.o.

Jiří Matzner
jednatel NESS Czech s.r.o.

Plnou moc přijímám 

V Praze dne 31.03.2019

m a

IČ: 457 86 259. DIČ: CZ45786259


