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Dodatek C. 1 ke smlouvě poskytová ni služeb

r.:

k'

„Komplexní marketingové zajištění informační kampaně ke sd ílenému

*v

a:: š o?
4.

lékovém u záznamu"

podle § 1746 odst, Z zákona Č. 89/2012 Sb„, občanský zá koník

005304R
Registr.

FŘAVM

číslo

Smluvní strany:

El GI P1, 'l LL
m

Název: Čuská republika Ministerstvo zdravotnictvi

Se sidlen” Palarkéhn námš<tí 375/4,128 01 Praha 2

Zastoupen: ing. Gahrielou Štěpanyovou, ředitelkou odboru komunikace L- veřejností,

IČO: 00034341

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 2528001/0710

Datová schránka: pVSaaxd

na straně jedné (dále jen „objednatel")

nim

aNázev: Rl-ÍMMARK, s.

Se sídlem/místem podnikání: Křemencova 178, 110 00 Praha 1

IČO: 25652869

DIČ: (225652869

Zastoupen: Ing. Roman Heřman, Členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s,

Číslo účtu: 27>9638590207l0100

Za psá n v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl: B, spisová značka: 5258

Korespondenční adresa: Křemencová 178,110 00 Praha 1

Datová schránka: p96fzzi

na straně druhé (dále jen „poskytovatel")

uzavřeli tento dodatek č. 1



Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11. 2„ 2020 spolu na základě výsledku zadávacího řízení na

zakázku malého rozsahu informační keveřejnou „Komplexní marketingové zajištění kampaně

sdílenému lékovému záznamu pacienta'l uzavřeli smlouvu F. poskytnvá ní služeb „Komplexní

marketingové zajištění informační kampaně ke sdílenému lékovému záznamu'ť

2. Vzhiedem l tomu. že
po

uzavření smlouvy nastala žádnou ze smluvních stran nepředvídatelná

'skutečnost epidemie COVID-19, za účelem jejíhož zvládání vlada České republiky uložila

zásadní omezující opatření, kte rá mají vliv na plnění smlouvy, dohodw se smluvní strany na

změněnásledující smlouvy.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, že se Článek 3 odst. 1 písm. e) f) mění takto

nově znípísm. e) f)

„el zajištění informační microsite,

f) zajištění tiskové kampaně,“

2, Smluvní stra ny se dohodly na změně čl. 4 odst, 3 smlouvy tak, Že nový článek 4 odst. 3 zní:

„3› Služby dle čI. odst, 1 písm. E). f) g) této smlouvyje poskytovateí povinen

do data uvedené v Č. 3„poskytnout příloze

3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. S odst, 4 smlouvy tak. že L'I; z něj vypouští původní

řlánPk 5. 4znění NOVÝ odst zní-

,A Poskytovateli vzniká právo na úhradu sjednané ceny převzetím příslušné dílčí

služby či její částí obiednatelem m' podmínek uvedených v rám smlouvě. V případě

plnění dle čl. 3 odst. 1 písm. el je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu sjednané

Části ceny za tuto Čá st plnění nejdříve po zprovoznění microsíte, cena zahrnuje celou

dobu provozování microsite. V případě plnění dle čl. 3 písm. f) je poskytovatel

oprávněn požadovat úhradu sjednané části ceny za tuto Část po řádném a; včasném

provedení tiskové kampaně."

Změna příloh smlouvy

1. V příloze Č. 1 specifikace předmětu plnění :I: ruší hod 5 označený jako „Kreativní zpracování a

výroba informační brožury" nahrazuje se novým bodem 5 „Zajištění informační microsite"

bod 5 zní:Nový Zajištění informační microsite

Informační microsite bude plnit funkci online informační brožury přinese základní

informace tom, co je to Ié kový záznam, bude odkazovat na aplikaci eRecept k

obsahovat důležité kontakty r: od kazy, videa, letáky ›.' další informace). Microsíte bude

umístěna na doméně lekovyzaznamtz, kterou vlastní SÚKL, přičemž webhosting,

včetně souvisejících nákladů, je zahrnut V ceně vt:: Zajištění informační microsite.“



V příloze č.1 specifikace předmětu plněníse rušíbod 6 aznačený jako,,Technieké zaji§těnía

realizace informačníroadshow" a nahrazuje se novým tl*dem 6 ,,Zajištěnítiskové kampaně"

Nový {5 Zajištěnítiskovékarnpaně zní:

,,Podrobnostitiskové kampaně upravuje příloha č"1_ k ďodatku č.1."

3. V příloze č.3 Harmono&ram plnění kampaně se rušíčásti ,,Kreativní rpracování a výroba

informačníbrožury"a ,,Technické zajištění a realizace infcrmačníroadshow" a nahrazují se

následujícím textem:

,,Zajištění infgrmačnímicrosite

lnŤormačnímicrosite bude provcreována poskytovatelern do uplynutí daby trvání tétosmlouvy.

Dnem uplynutí doby trvání s§rlouvy §e microsite včetně v§ech dat a práv k duŠevnímu

vlastnicťvípřevádí objednateli,

Zaiištěnítiskovékampaně

Zaiištěnítiskové kampaně bude probíhat důdata uvedenéha v příloze Č.1 tétgsmlouvy

označenéjako plán kampaně."

4. příloha č.4 Smlouvy ,,Kalkulace nabídkovéceí}y" se nahrazuje přílohau č.2 k tomuto dodatku

označenou iako Kaíkutace nabídkovéceny.

tv. §arovnání

1. Vzhledern k tomu, že částplnění v ránnci plnění ,,Zajištěnítiskové kampaně" proběhlo před

uzavřenírn dodatku, a to přiručka COVID 7l na šířku].8. 5. 2CI20 v deníku BLESK, dohadly se obě

smiuvní §trany, žetotCI plnění p§važu.ií za plnění dle této smlouvy, a je rahrnuto v ceně za

Zajištěníti§kové karnpaně,

v. o§tatníu§tanoveni

l. Tento dsd§tck č.1je vyhotoven ve 3 vyirotovenich, přičemžobjednatel obdržídvě a

p§§kytovate l jedno vyhotove*í.

2. Tento dodatek se řídízákanem č,340/2ú1"5 Sb., a bude uveřejněn v registru srnluv.

3. Nedílnou součástít§hoto dodatku jsou přílohy:

a. Přílaha č. j. Plán Kampaně

b. rříloha č.2 Kalkulace nabídkovéceny

4. §mluvní strany prohlašují,žetento dodatek obsahuje jejich svobodnou a pravou vŮli a žejej

neuzavírajív tísniani za nápadně nevýhodn,ých podrnínek, na důkaz čehožnížepřipojují své

podpisy.

V Praze dne i. 1157106 VPra qăJT-Zaw

lng. Gabriel lng. §oman Heřman, členem

ředitelka cdboru kgmunikace s představenstva

veřejnosť

Česká republika * Ministerstvo REMMARK, a. s,

zdravotnictví


