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Dodatek č. 1

smlouvy o dílo - integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Se sídlem: Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

IČO: 00024341

DIČ: CZ00024341

Zastoupena: prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D., náměstkem pro zdravotní péči

na straně jedné (dále jen „objednatel") Registr. PRÁVNÍOORflR
číslo

a 03 2 9 / 2 0

Zhotovitel: AUTOCONT a.s.

Se sídlem/místem podnikání: Hornopolní 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00

Zastoupena: Jaroslavem Biolkem, členem představenstva třídy A

Ondřejem Matuštíkem, členem představenstva třídy B

ICO: 04308697

DIČ: CZ04308697

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6563752/0800

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 11012

Korespondenční adresa: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov

na straně druhé (dále jen „zhotovitel")

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany", nebo jednotlivě jako „smluvní strana"

ČI. 1 - Úvodní ujednání

1. Smluvní strany mezi sebou na základě výsledků zadávacího řízení k nadlimitní veřejné

zakázce s názvem Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice uzavřely

smlouvu o dílo - integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice pod ev. č.

Objednatele 0327/20 (dále jen „smlouva").

2. V období mezi publikací zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejíž součástí byl text

smlouvy, a podpisem smlouvy smluvními stranami, byl mimo jiné usnesením vlády České
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republiky č. 194 ze dne 12. března 2020 vyhlášen nouzový stav s účinností od 12. března

2020 14:00 hod, který je ke dni uzavření tohoto dodatku č. 1 prodloužen na dobu do 30.

dubna 2020. Vzhledem k tomu, že nouzový stav je vyvolán epidemií nemoci COVID-19, jejíž

rozsah a důsledky zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž

opatřeními orgánů veřejné moci je omezen pohyb osob za účelem omezení šíření

epidemie, omezen provoz úřadů a současně je s ohledem na zapojení míst plnění -

Krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hlavního města Prahy do procesů boje

s epidemií značně omezena možnost součinnosti objednatele a míst plnění se

zhotovitelem, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy uvedené včl. 2 tohoto

dodatku.

3. Tento dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst.

6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť potřeba

změny smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí

nemohl předvídat, nemění se celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny

nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

4. Smluvní strany konstatují, že k datu uzavření tohoto dodatku nelze předvídat, jak dlouho

budou trvat omezení daná nouzovým stavem nebo jiná omezení vzniklá v souvislosti

s pandemií COVID-19. Vzhledem ktéto skutečnosti smluvní strany nevylučují, že může

dojít k úpravám harmonogramu plnění, budou-li splněny podmínky právních předpisů

upravujících možnost změny závazků ze smlouvy, zejména ustanovení § 222 zák. č.

134/2016 Sb.

ČI. 2 - Účel a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na zohlednění aktuálně známých rizik - překážek a na způsobu,

jakým budou při jejich překonání společně postupovat.

2. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání uvedeného v čl. 3 odst. 2 smlouvy tak, že čl. 3

odst. 2 nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla nejpozději do patnácti dnů ode dne ukončení

nebo zrušení nouzového stavu, který byl vyhlášen usnesením vlády České republiky č. 194

ze dne 12. března 2020 s účinností od 12. března 2020 14:00 hod. Příslušnou část díla je

zhotovitel povinen řádně dokončit a předat objednavateli nejpozději podle

harmonogramu v odstavci 3 tohoto článku."

3. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu uvedeného v čl. 3, odst. 3 smlouvy tak,

že čl. 3 odst. 2 smlouvy a tabulka v bodě 2.2 přílohy č. 1 ke smlouvě nově zní:
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Fáze plnění Začátek Konec

1.

vytvoření prováděcích projektů nejpozději do 15 nejpozději do 75 dnů

jednotlivých KHS a centrálního dnů ode dne ode dne ukončení či

projektového řešení pro MZ ČR ukončení či zrušení zrušení nouzového

nouzového stavu stavu dle čl. 3 odst. 2

dle čl. 3 odst. 2 této této smlouvy

smlouvy

II. nejpozději do 15 nejpozději do 165 dnů

• vytvoření integrovaného dnů od data od data ukončení či

systému uživatelů ukončení či zrušení zrušení nouzového

• vytvoření bezpečné nouzového stavu stavu dle čl. 3 odst. 2

technologické platformy dle čl. 3 odst. 2 této této smlouvy

a centrálního smlouvy

antivirového/antispam řešení

• vytvoření centrálního sběru

logů

• vybavení koncových pracovišť

III. Nejpozději do 3 dnů Do 2 měsíců po

ověření provozu, zaškolení uživatelů po akceptaci fáze II. akceptaci fáze II.

4. Smluvní strany se dohodly, že do čl. 8 smlouvy vkládají nové ujednání odst. 4, které zní:"

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dojde k prodlení některé smluvní strany

se splněním konkrétní smluvní povinnosti v důsledku mimořádné nepředvídatelné a

nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli příslušné smluvní strany v bezprostřední

souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „překážka"), nebude druhá smluvní strana

uplatňovat po dobu trvání překážky nárok na náhradu škody a/nebo nárok na smluvní

pokutu. Ujednání předchozí věty neplatí, nastalo-li prodlení příslušné smluvní strany se

splněním smluvní povinnosti před vznikem překážky. Vznik a odpadnutí překážky je povinna

příslušná smluvní strana oznámit a doložit příslušnými písemnými informacemi druhé

smluvní straně bezodkladně po tom, co se o příslušné skutečnosti dozví. Příslušnými

informacemi se rozumí zejména informace o příčině překážky, povaze překážky a

předpokládané době jejího trvání. Existence překážky nezbavuje příslušnou smluvní stranu

povinnosti plnit její smluvní závazky po odpadnutí překážky."

Čl. 3 - Závěrečná ujednání

1. Jiná ujednání smlouvy než ujednání uvedená v čl. 2 tohoto dodatku č. 1 jsou tímto dodatkem
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nedotčena.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě

vyhotovení obdrží objednatel.

3. Tento dodatek je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyl uzavřen za nápadně

nevýhodných podmínek ani v tísni, což obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními

podpisy.

á

VPrazedne 2 9'04- 2020 VPrazedne J-3 Jf<
,20,2

^

Objednatel: Zhotovitel:

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví AUTOCONT a.s.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Ing. Jaroslav Biolek

náměstek pro zdravotní péči člen představenstva třídy A

AUTOCONT a.s.

Mgr. Ing. Ondřej Matuštík, Ph.D.

člen představenstva třídy B
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