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PŘÍRODY A KRAJINY
K*J43H4:13;i<J:HIÍVJ

č.j.: 04469/SOPK/20

DODATEK Č. 1
k Prováděcí smlouvě č. 2019/217 (S1916/0609) ze dne 17. 12. 2019 (dále jen
„Smlouva")
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel
Česká republika -

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo:
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení!
IČO:
629 335 91
DIČ:
Telefon:
(dále jen „objednatel”)
a

I.2 Dodavatel
T-Mobile Czech Republic a s.
Sídlo: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

(dále jen „dodavatel”)

II.

11.1 Vzhledem k tomu, že
dle interních požadavků objednatele je nutno uvádět ve Smlouvě zdroj financování pro
platbu za poskytnuté plnění a přiřazení Smlouvy k určitému projektu realizovanému
objednatelem
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen
„Dodatek").

II 1.1 Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.
IV. 1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
IV.2 Dodavatel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění

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"), zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo
jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených
právních předpisů souhlasí.
IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední

smluvní strany.
IV.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední

smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím
registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho
uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně
informovat.
IV.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění

V Praze dne

V

dne

centra, na zaKiaae poverem

Příloha č. 1 - Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění

Procento slevy Select Plus:
Číslo SKU

R18-05796
021-10626

Název produktu
WinSvrCAL 2019
SNGL MVL UsrCAL
OfficeStd 2019
SNGL MVL

20.10
Program

Corporate
Corporate

Způsob
nabídky
Select
Plus
Select
Plus

Ceníková Nabízená
Cena celkem
cena za
cena za
bez DPH
kus
kus

Úro
veň

Počet
kusů

D

34

36.00 €

28.76 €

977.84 €

D

34

345.00 €

275.66 €

9 372.44 €

Cena celkem

10 350.28 €

Smluvní strany se dohodly, že cena bude přepočtena kurzem ČNB ze dne 17.12.2019 - 25,45Kč/EUR
Cena bez DPH v Kč - 263 414,66
Cena s DPH v Kč - 318 731,74

Plnění dle této smlouvy určené pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky je pořizováno
pro potřeby integrovaného projektu LIFE 17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited
spolufinancovaného z finančních zdrojů Evropské komise a Ministerstva životního prostředí České
republiky.

