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k obchodní smlouvě o implementaci, poskytnutí licencí a podpoře ap!ikaěního programového
vybavení systému oKbase

Památník národnĺho písemnictví
Se sĺdlem: Strahovské nádvořÍ 1,118 38 Praha - HraděanylČ: ooo23311
BankovnÍ spojenĺ: Česká národnÍ banka, Praha
tíslo r]čtu: 1o437o11to71o
Zastupuje: Mgr. Zdeněk Freisleben
(dále jen ,,UŽivatel")

DoDATEK ě. í

Na Pankráci 16901125,14o 21 Praha 4 - Nusle
27373665
czż7373665
UniOredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
48973004t2700
lng. Vítězslav Ciml, místopředseda představenstva

a

OKsystem a.s.
Se sĺdlem:
It:
Dtt:
Bankovnĺ spojenÍ:
ČÍslo úÖtu:

Zastupuje:
(dále jen,,Dodavatel',)

1'1' Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k obchodnÍsmlo.uvě o implementaci, poskytnutĺlicencĺa podpořeaplikŤnÍho programového vybavenĺ systému oKbase 1dále.;en ,,smlouvá,;1jä iozŠĺření moduluDocházka s plánováním nepřÍtomnosti áplikačnĺno prógräńóvého vybavenÍ systému oKbase (dálejen ,,systém oKbase")vÖetně zprovozněnĺa zaskoiánřvýoľánycn oiob UŽivátei;.
1.1.1. Přĺloha č. 1. čl. 2 Licence - Poskytované licence se doplňuje takto:

(společně pak,,Smluvnĺ strany,,)

uzavirĄi
tento

DoDATEK č. 1
k obchodní smlouvě o implementaci, poskytnutí ticencÍ a podpoře aplikaěníhdprogramového

vybavení systému oKbase (dále jen ,,Dodatek ě. í")'

1. obecná ustanovení

Licence SaeS po dobu,60 ĺměsíctl

Modul Docházka (plánován
- hotline ěi helpdesk

í nepřítomnostĺ), věetně slużeb technické podpory do 100 HPP
do 300 DPP/DPČ
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'l'1.2'PřÍloha č' 2 Rozsah a öena poskytovaných sluŽeb v rámci im plementace se doplňuje takto:
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Podpora konzultantů po u před dáąnéno 2měsÍčnÍho testovacího provozu' Jedná se omaximá lnÍ moŽnou pracnost. Fakturace probÍhá na základě reálně vykázané pracnosti** Podpora konzultanta v době zpracovánĺ mzdové uzávěrky v rámci testovacĺho provozu. Jedná se omaximálnÍ możnou pracnost. Fakturace probÍhá na základě reálně vykázané pracnosti.
"**Nejsou zapotítány náklady za sluŽby podpory přiduplicitnĺm provozu a rutinnÍm provozu

DalšÍ ĺmplementačnÍ sluŽby nad rámec předmětu Dodatku č, 'ĺ budou realizovány dle podmÍnekuvedených ve Smlouvě
1'1'3' Přĺloha č' 3, čl'Cena s.lužeb poskytovánĺ SaaS, tabulka Licence software formou sluŽby SaaSpo dobu 60 měsíců se dopĺňuje takio:

2. Závěrečnáustanovení

UŽivatel:
V Praze dne

Dodavatel:

2'1' Tento Dodatek č' 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnostÍorĺginálu. KażdásmluvnÍ stranaobdrżĺ jeden originál'

2'2' Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a Útinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2'3' SmluvnÍ strany prohlašují, że se s obsahem tohoto dodatku. č..1 seznámily, a Že jej uzavřelyna základě své pravé, svobodné, väŽné a omyĺu prosté vůle. Na důká' toü öŕibäiuiĺ své podpisy.

V praze on" .4..L..,..Y1.,.,:...J:*n4 ó,! fusł

Památn OKsystem a.s.
lng. VÍtězslav Ciml

m ĺstopředseda představenstva

ěk Freisleben

63 000 Kě***
Gelkeľn za impleľľlentační stužby

9 000 Kč
Školenĺ správce - max. ,ĺ ČD

1 125 Kě
Podpora v rutinním provozu (+ účast na uzávěrce) - hodĺnová sazba, max. 1 tD**

1 125 Kě,

Podpora při duplicitním
kontaktovat dedikovaného
max. 3 ČD*

provozu neboli moŽnost v průběhu impĺementace
konzultanta a řešit provoznĺ problémy - hodinová sazba,

54 000 Kč

- pro1ektové řĺzenĺ, analytické schůzky, implementačnI analýza,- základní nastavenĺ modulu, jednoráżový přenos zanadn-íc'n đat ve standardnÍstruktuře

NastavenÍ Docházky
Gena bez DPH

4 200 Kč
(plánovánĺ nepřítomnosti) , včetně sluŽeb tech podpory -nickéModul Doch

hotline öi hel

lMěsí-ěĺÍ',poFlatok
Liceľlcgsoftłľare ĺľlěsĺcůdobu 60:

Mgr

ředĺtel
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