
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na akci: „Elektronický systém spisové služby
a DMS“
Kód akce: A750
č. NŘP/Ku/298/2020

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech
technických:

xxx, náměstkem ředitele pro provoz (osoba oprávněná k převzetí díla, resp.
jeho částí), xxx
xxx, zástupcem náměstka ředitele pro provoz, (osoba oprávněná k převzetí
díla, resp. jeho částí), xxx
xxx, vedoucím oddělení informačních a řídicích systémů (osoba oprávněná
k převzetí díla, resp. jeho částí), xxx
xxx, vedoucí oddělení centrální evidence dat (osoba oprávněná k převzetí díla,
resp. jeho částí), xxx

(dále též „Objednatel“)

a
DERS Group s.r.o.
Řehořova 932/27, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO:
DIČ:

27513149
CZ27513149

Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 205820

Číslo účtu: xxx

Zastoupena: Ing. Janem Machem, jednatelem společnosti

Ve věcech
technických:

Ing. xxx, ředitelem (osoba oprávněná k předání díla, resp. jeho částí), xxx
tel. č.: xxx

(dále též „Zhotovitel“)

(dále společně též „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVI odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Elektronický systém spisové služby
a DMS“, kód akce: A750, uzavřené dne 12. 10. 2020 pod č. Objednatele NŘP/Ku/298/2020 (dále
jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají
k ní tento Dodatek č. 1.



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 2
„Elektronický systém spisové služby a DMS", kód akce: A750

I. Důvod uzavření dodatku
Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění z důvodu níže uvedených
skutečností, za jejichž vznik není Zhotovitel odpovědný.

Jedná se o posunutí dílčích termínů plnění u etap B až F o jeden kalendářní měsíc, čímž zároveň
dochází o jeden kalendářní měsíc k posunu zahájení ostrého provozu, tzn. termínu dodání díla.

Důvod pro posunutí termínu plnění:
- Neplánovaným prodloužením zadávacího řízení z důvodu vypořádání podaných námitek

se posunul termín realizace etapy B – detailní analýza – do období konce roku, kdy Objednatel
není z důvodu vytíženosti svých zaměstnanců a komplikované situace vyvolané epidemií
Covid – 19, schopen v dostatečné kvalitě poskytnout Zhotoviteli vyžádané podklady pro tuto
etapu, ve stanovených termínech. Co nejpodrobnější zmapování agend na spisových uzlech
Objednatele je však klíčovým souborem dat pro efektivní nastavení jak spisové služby, tak DMS.
Pro Objednatele je tedy nezbytné posunout termín konce etapy B o jeden kalendářní měsíc
a současně s tím i o stejné časové období posunout termíny následujících etap.

II. Změna Smlouvy
1. Ruší se stávající znění odst. 3 čl. III. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Plnění Zhotovitele bude poskytováno po částech – dílčích plněních, v termínech, resp. dílčích
termínech v následujícím členění etap (dále též „Harmonogram“):

Etapa Náplň a milník etapy
Kapitola ve

Specifikaci plnění
zakázky

Termín / lhůta

A

milník: zahájení plnění

do 5 (pěti) pracovních
dní ode dne zveřejnění
Smlouvy v Registru
smluv

náplň: základní software, hardware a úvodní
školení
§ dodávka základního software
§ dodávka skenovacího hardware
§ úvodní seznámení se základním software

eSSS

4.1.1
4.1.2

4.1.4.3 bod 1)

milník: dodán hardware skenerů a základní
software, provedeno základní školení

do 1 měsíce od termínu
zahájení plnění

B

náplň: detailní analýza
§ analýza detailních požadavků 4.1.3

milník: dokončená analýza detailních požadavků
– dodána Detailní specifikace řešení podle kap.
4.1.3 Specifikace plnění zakázky (dále též
„Detailní specifikace“), předány parametry pro
zajištění Zálohování a Infrastruktury

do 4 měsíců od termínu
zahájení plnění

C

náplň: implementační práce
§ instalace, konfigurace a úpravy základního

software
§ dokumentace
§ školení

4.1.4.1
4.1.4.2

4.1.4.3 body 2) a 3)

milník: dokončená implementace a předání
k akceptaci, předány Testovací scénáře

do 10 měsíců od
termínu zahájení plnění

D

náplň: akceptační testování
§ akceptační testování, akceptace a převzetí

Systému
4.1.5

milník: akceptovaný a převzatý Systém do 11 měsíců od
termínu zahájení plnění
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Etapa Náplň a milník etapy
Kapitola ve

Specifikaci plnění
zakázky

Termín / lhůta

E

náplň: příprava na provoz
§ migrace dat 4.1.6

milník: Systém připraven pro pilotní provoz do 12 měsíců od
termínu zahájení plnění

F

milník: zahájení pilotního provozu do 12 měsíců od
termínu zahájení plnění

náplň: pilotní provoz
§ pilotní provoz
§ odstranění vad zjištěných v pilotním provozu

4.1.7

milník: Systém připraven pro ostrý provoz do 14 měsíců od
termínu zahájení plnění

G milník: zahájení ostrého provozu do 14 měsíců od
termínu zahájení plnění

náplň: servisní služby
§ helpdesk
§ údržba
§ legislativní údržba
§ podpora
§ servis skenerů

náplň: ad-hoc rozvoj

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3

po dobu 36 měsíců od
zahájení ostrého
provozu Systému podle
milníku v této etapě

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15
dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento
Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou
každé Smluvní straně.

5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují
oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 23. 12. 2020 V Praze dne 6. 1. 2021

Ing. Walter Fiedler Ing. Jan Mach
ředitel jednatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik DERS Group s.r.o.
(Objednatel) (Zhotovitel)
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