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č.j. MV- 87403-26/KAP-2015

ke Smlouvě o dílo na dodávku formulářového řešeni do prostředí
CzechPOlNT@office pro čerpáni údajů správních evidenci

Číslo Smlouvy objednatele: MV-97846NZ-2015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku nás|edujÍcÍ Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 - Letná
Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
lČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojeni: Česká národní banka
Číslo účtu:
Zastoupená: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů

informačních a komunikačních technologií
Kontaktní osoba: Ing. Michal Souček
E-mail:
Telefon: 974 817 540

(dále jen ,,Objednatel")

a

NEWPS.CZ s.r.o.
Sídlo: Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
lČ: 25625632
DIČ: CZ25625632
jejímž jménem jedná: Ing. Martin Řehořek
Bankovní spojeni: Raiffeisenbank, a.s., Olbrachtova 9/2006, 140 21 Praha 4
Číslo účtu: l
Kontaktní osoba: Ing. Martin Řehořek
E-mail:
Telefon: 283 007 311
Fax: 283 007 399
zapsaná u Městského obch. soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 55889

(dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a zhotovitel budou v tomto dodatku označování jednotlivě jako "Smluvní
strana" a společně jako "Smluvní strany")
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uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen ,,Dodatek č. l") ke smlouvě o dílo na dodávku
formulářového řešeni do prostředí CzechPOlNT@office pro čerpáni údajů správních
evidenci uzavřené dne 21. 8. 2015.
Vzhledem k tomu, že

- po uzavřeni Smlouvy docházelo na straně Základních registrů k opakovaným
posunům harmonogramu realizace kompozitních služeb ISZR pro přístup k
údajům správních evidenci, který neumožňuje navázáni harmonogramu plnění
Smlouvy;

- Smluvní strany konstatují, že plnění smlouvy probíhalo a probíhá na rozdíl od
původních předpokladů zakotvených ve Smlouvě pod dlouhodobým externím
vlivem, spočívajíckn v nedostupnosti kompozitních služeb ISZR, který Smluvní
strany nemohou ovlivnit;

dohodly se smluvní strany na nás|edujicim.

1. Smluvní strany potvrzuji, že nadále sleduji tentýž předmět Smlouvy, který je
vyjádřen v ČI. || Smlouvy.

2. Za účelem postupného užití částí díla Objednatelem se předmět plněni Smlouvy
ustanovuje jako realizace dvou samostatných děl, Dílo l a Dílo ||, které představuji
samostatné fakturační celky. Pro potřeby této Smlouvy smluvní strany sjednávají,
že jednotlivé části Dílo l a Dílo || budou předmětem samostatné akceptace a
fakturace podle podmínek této Smlouvy.

3. Dílo l je samostatné plnění vymezené ve specifikaci zadání v odst. 2. Nová
funkcionalita Centrály Czech POINT přílohy Smlouvy. Dílo l bylo provedené v
souladu se Smlouvou a Návrhem řešení zpracovaným Zhotovitelem. Po schválení
Objednatelem byl předmět plnění Díla l nasazen k užiti dne 13.1.2016 do
produkčního prostředí Centrály Czech POINT. Pro zamezeni pochybností, že Dílo
l bylo řádně dokončené a Objednateli poskytnuté a že v souvislosti s jeho plněním
žádná ze Smluvních stran ke dni uzavřeni tohoto Dodatku č. 1 nemá nárok na
smluvní pokutu či jiné sankce, bude podepsán akceptační protokol k Dílu l.

4. Dílo || je samostatné plnění vymezené ve specifikaci zadání v odst. 1. Formulář
Czech POINT a odst. 3. Podpora a údržba díla přílohy Smlouvy. Zhotovitel předá
Objednateli plněni Díla ll k akceptaci do 45 pracovních dní od poskytnuti
součinnosti Objednatele spočívající v zpřístupnění kompozitních služeb ISZR.

5. Smluvní strany se dohodly, že celková cena předmětu plnění Smlouvy ve výši
2.850.000,- Kč bez DPH, tj. 3.448.500,- Kč s DPH se děli na cenu předmětu
plněni Díla I ve výši 1.850.000,- KČ bez DPH, tj. 2.238.500,- KČ s DPH a cenu
předmětu plněni Díla ll ve výši 1.000.000,- KČ bez DPH, tj. 1.210.000,- Kč s DPH,
při sazbě DPH ve výši 21%.

6. Ostatní ustanoveni Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně
změněna, zůstávají v platnosti.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Smluvními
stranami.
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8. Tento Dodatek Č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1
Zhotovitel.

V Praze dne "8 "07- 2016

Za Objednatele:
ŕ 'K r' " '"" "

V Praze dn, " 8 "07- 2016

Za Zhotovitele:

Ing. Martin
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