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Dodatek č. 9
ke Smlouvě o implementaci a užiti počítačového systému GINIS

Smluvní strany:

Česká republika - organizační složka Národní bezpečnostní úřad

se sídlem: Na Popelce 2/16, Praha 5, PSČ 150 06
IČ: 68403569

ISDS: h93aa w
Ba nkovní spojení:
ČÍslo účtu:

Dodatek č. 9 ke smlouvě: 575/2005-NBU/70
zastoupený: jiřím Langem, ředitelem úřadu

(dále jen "Objednatel")

a

GORDIC spol. S r.o.
se sídlem: Erbenova 4, jihlava, PSČ: 586 01
IČ: 47903783
DIČ: CZ47903783

ISDS: sxk8tap
Ba nkovní spojení:
ČÍslo účtu:
ČÍslo smlouvy:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9313
V

zastoupený: Ing. jaromírem Rezáčem, jednatelem

(dále jen "Zhotovitel")

uzavírají tento Dodatek č. 9 (dále jen "Dodatek") Smlouvy o implementaci a užiti počítačového systému
GINIS čj. 575/2005-NBÚ/70 s označením PID GPRAP000OGOR ze dne 16. 6. 2005 (dále jen "Smlouva"):

1. Na základě výsledku veřejné zakázky N006/19/V00022217 s názvem ,,Migrace GINIS do nové domény - nové
aplikační servery a migrace databáze" se Smluvní strany dohodly na realizaci technologických úprav systému
GINIS® NBÚ (dále jen ,,dílo") tak, jak je uvedeno v nabídce společnosti GORDIC spol. s r.o., která je přílohou

č. 1 tohoto Dodatku.

2. Celková cena za provedení díla dle odst. 1 Činí
342 940,00 KČ, slovy tři sta čtyřicet dva tisíc devět set čtyřicet korun českých bez dph,

414 957,40 KČ, slovy Čtyři sta Čtrnáct tisíc devět set padesát sedm korun českých a čtyřicet haléřů
včetně 21%DPH.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení díla specifikovaného v příloze č. 1 tohoto Dodatku
sjednanou cenu dle odst. 2 tohoto Dodatku po předání díla na podkladě faktury vystavené Zhotovitelem
nejpozději do 30-ti dnů od jejího prokazatelného doručení a současně potvrzeného akceptačního protokolu.

Strana 1 (celkem 2)



č.j.:6268/2019-NBÚ/40 S62/19

4. Smluvní strany prohlašuji, že přílohu Č. 1 považují za obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak zveřejněna.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

6. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k
uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o registru smluv").

7. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku bere na vědomí, že Objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1
písm. a) zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat Dodatek
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

8. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

9. Tento Dodatek je proveden ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrŽí po jednom vyhotovení.

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následujid příloha:

Příloha Č.1: Nabídka pro veřejnou zakázku ,,Migrace GINIS do nové domény - nové aplikační servery a migrace
databáze" GPRAX003ZA21

V jihlavě, dne: V Praze, dne:

Za Zhotovitele za Objednatele
Ing. Jaromír Řezáč Jiří Lang

jednatel GORDIC spol. s r.o. ředitel úřadu
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