
Dodatek č. 2

ke Smlouvě na poskytování provozní podpory ze dne 6. 1. 2020

(dále jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel

Jednající: Ing. Martin Hollas, ředitel odboru provozu informačních a komunikačních

v technologií

ICQ: 00006963

DIC: neplátce

lěankovní spojení: Ceská národní banka

Císlo účtu: 10006-127001/0710

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

AUTOCONT a.s.

Sídlo: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupená: _ředitelem divize ITSM, na základě plné moci

Zapsaná v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11012

ICO: 04308697

DIČ: 92 04308697

I§ankovni spojem’: Ceská spořitelna, a.s.

Císlo účtu: 6563752/0800

ID datové schránky: ctb7phe

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel budou dále v tomto Dodatku č. 2 společně označováni jako „Smluvní

strany“)



I.

Smluvní strany spolu uzavřely dne 6. 1. 2020 Smlouvu na poskytování provozní podpory, ve

znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2020, jejímž předmětem je závazek Poskytovatelé poskytovat

Objednateli provozní podporu IT systémů v oblasti infrastrukturních a aplikačních serverů

Objednatele, to vše v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že ujednání čl. V. odst. 12. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Poskytovatel je povinen poskytovat Předmět plnění pouze prostřednictvím techniků uvedených

v Příloze č. 6 této Smlouvy. Změna, spočívající ve výměně technika uvedeného v Příloze č. 6

této Smlouvy nebo v rozšíření seznamu techniků uvedených v Příloze č. 6 této Smlouvy, musí

být předem schválena Objednatelem, a to prostřednictvím e-mailové korespondence.

Poskytovatel je povinen skutečnost uvedenou v předchozí větě bez zbytečného odkladu oznámit

Objednateli prostřednictvím e—mailu na e—mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat

Objednatele ve věcech věcného plnění dle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy. Nový technik musí

splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla

uzavřena tato Smlouva (dále jen „ZD“). V případě, že certifikační autorita přestane vydávat

certifikáty nebo provádět zkoušky uvedené v ZD a zároveň tato certifikační autorita nahradí tyto

certifikáty nebo zkoušky jejich novějšími ekvivalenty, bude se ekvivalentní certifikát nebo

zkouška považovat za dostačující pro splnění podmínek ZD. Technik nesplňující podmínky

stanovené vZD se nesmí na poskytování Předmětu plnění podílet. Koznámení dle tohoto

odstavce této Smlouvy bude přiloženo aktualizované znění Přílohy č. 6 této Smlouvy a scan

profesního životopisu spolu s certifikáty nového technika, to vše ve formátu PDF. Po

odsouhlasení změny Objednatelem prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu osoby

oprávněné zastupovat Poskytovatele ve věcech věcného plnění dle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy

dojde automaticky k nahrazení znění Přílohy č. 6 této Smlouvy. Ohledně této změny nebude

uzavírán dodatek k této Smlouvě.

II.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv, vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), Objednatelem.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze

změn.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán kvalifikovaným elektronickým

podpisem osobou jednající za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osobou

zastupující Poskytovatelé.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho Příloha — Kopie plné moci ze dne 3. 4. 2020.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí sobsahem tohoto

Dodatku č. 2, a dále prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na

základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, bez nátlaku či v tísni některé ze Smluvních

stran. Na důkaz toho připojují své podpisy, resp. podpisy svých řádně oprávněných zástupců.

AUTOCONT a.s. Česká republika — Česká správa

sociálního zabezpečení

Digitálne podepsal_ Digitálně podepsal
Martin Martin Hollas

Datum: 2020.05.14 12:41:15 +02'00' Hollas Datum:2020.05.14

13:28:24 +02'00'

_Jméno: Ing. Martin Hollas

 



Funkce: ředitel divize ITSM Funkce: ředitel odboru provozu

informačních a komunikačních technologií

Místo: Ostrava Místo: Praha



AUTOCONT

 

PLNÁ MOC

Zmocnitel: AUTOCONT a.s.

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

|Č:O4308697

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

vložka 11012

zastoupená_členem představenstva, třída A,

a—členem představenstva, třída B

Zmocněnec: _
funkce: Ředitel divize ITSM

trvalebytem:—

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc k

. Jednání se třetími stranami, podávání nabídek třetím stranám, včetně nabídek v zadávacích řízeních,

uzavírání smluv se třetími stranami a přijímání objednávek učiněných těmito třetími stranami, pokud

předmětem těchto právních jednání bude dodávka zboží nebo služeb Zmocnitele těmto třetím stranám

v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu Zmocnitele, a to v celkové výši plnění do

15 000 000 Kč bez DPH pro smlouvu a 15 000 000 Kč bez DPH pro nabídku nebo ekvivalentu v jiné méně

v každém jednotlivém případě.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony s výše uvedeným související, zejména přijímat doručované

písemnosti, podávat návrhy a žádosti, účastnit se jednání s třetími stranami atd.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 3. 2021. K zániku této plné moci dojde též ukončením pracovního

poměru Zmocněnce ke Zmocniteli.

Zmocnitel je oprávněn tuto plnou moc kdykoliv odvolat.

Zmocněnec není oprávněn udělit v rozsahu výše uvedeného zmocnění nebo jeho části další plnou moc.

V Praze dne dle. el. podpisu

Digitálně podemal— Dlgltally SIQHEd by

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-04308697,

0=AUTOCONT a.s., ou=206, m

sn=- Date: 20200318
givenName- ser1a|Number=P3618 15‘20‘38 +011001

Datum: 2020.03.18 15:03:41 +0100 “ '

 

AUTOCONT a.s. AUTOCONT a.s.

člen představenstva, třída A člen představenstva, třída B

Výše uvedené zmocnění bez výhrad přijímám a současně potvrzuji, že jsem obeznámen s interními pravidly

Zmocnitele týkajícími se jednání za společnost a zavazuji se tato pravidla dodržovat a jsem si vědom následků

plynoucích z porušení těchto pravidel.

V Praze

Digitálně podepsal-

_
Datum: 20200403 16:17:22 +02'00'

AUTOCONT a.s., IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, Tel.:


