
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

na dodávku hardware a software pro upgrade

Technologického centra města Frenštát pod Radhoštěm

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Halatin, starosta

zastoupené ve věcech zakázky

a ve věcech technických: informatik

informatik

IČ: 00297852

DIČ: CZ00297852

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu:

dále jako „objednatel“

a

2. AUTOCONT a.s.

se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava-Moravská

zastoupené ve věcech smluvních: Jindřich Zimola, ředitel regionálního centra

zastoupené ve věcech zakázky

a ve věcech technických:

IČ: 04308697

DIČ: CZ04308697

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka

11012.

dále jako „zhotovitel“

společně také "smluvní strany"

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2019 Smlouvuo dílo, na základěrozhodnutí Rady města

Frenštát pod Radhoštěm ze dne 30.10.2019, usnesením číslo 658/26/RM/2019 (dále jen

„smlouva“).

2. Předmětem této smlouvy jsou specifikované dodávky a služby – dodávka hardware (dále

jen „HW“) a software (dále jen „SW“) pro upgrade Technologického centra města Frenštát

pod Radhoštěm (dále jcn „TC“), jcjich montáž, instalace a další implementace

do IT prostředí objednatele a dále specifikované služby v ostrém provozu Technologického

centra, jakož i poskytnutí oprávnění k užívání software (licence) (dále jen „dílo“).
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3. Při zahájení úkonů souvisejících s plněním smlouvy bylo zjištěno, že některé smlouvou

požadované výrobky mají výrazně delší dodací lhůty, než bylo původně kontrahováno.

Konkrétně se jedná o komponenty serverů, které se vyrábějí v Cině a jejich výrobce

z důvodu šíření koronaviru COVID-19 uzavřel továrny, kde se tyto komponenty vyrábějí.

Tato situace jc způsobená vyšší mocí a nebyla v době podpisu smlouvy ze strany

prodávajícího ani kupujícího známa. Vzhledem k tomu, že dodání všech požadovaných

výrobků, uvedených v příloze č. 1 smlouvy pod jednotlivými položkami, je nezbytně nutné

k provedení realizace dodávek zboží a jej ich odevzdání kupujícímu, dohodly se smluvní

strany, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, na prodloužení termínu dodání díla, resp. doby plnění o 6

týdnů, tzn. k datu 30.04.2020 v závislosti na obnovení dodávek chybějících komponent.

4. Tato změna termínu plnění nebude mít vliv na sjednanou cenu díla.

5. Jednotlivé výrobky, které jsou dotčeny tímto omezením ve výrobě, jsou uvedeny v příloze

č. 1 tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek jc vyhotovcn ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení

a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřej nit dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřcdnictvím registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění

prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek

neupravuje obchodní tajemství.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jcho zveřejnění v registru smluv.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek jc uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Frenštát pod Radhoštěm ze dne

11.03.2020, usn. č. 866/35/RM/2020.

6. Seznam příloh:

Příloha č.1 – Seznam dotčených výrobků

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne ………… V Ostravě dne …………………..

Digitáině
podepsailindřirh

Jindřich Zimola

…………………………………. ………………………………….

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Halatin Jindřich Zimola

starosta města ředitel regionálního centra
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Příloha č.1 – Seznam dotčených výrobků

virtualizační servery

2ks HPE Proliant DL385, 5 let záruka

zálohovací server

1ks HPE Proliant DL385, 5 let záruka

Digitálně podepsai Ing. Miroslav Halatin

Datum: 08.04.2020 1120i :05 +02:00
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