
62 Czech Repul)|ic a.',.
Za Brumlovkou ?66/2
140 22 praha 4
DIČ: CZ60193336

éFl DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KlVS - KTS

Č. j.: MV- 113410-1602/SIK5-2014

Č. j.: MV- 246-150/SIK5-2017
Počet listů: 2

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 - Letná,
lČ: 00007064, zastoupená Ing. Vladimirem Velasem, ředitelem odboru provozu informačních
technologiI a komunikací, na základě pověření ministrem vnitra ze dne 4. června 2012,
č. j. MV-63966-1/NS-2012 (dále jen ,,Ministerstvo" nebo ,,Centrálni zadavatel")

na straně jedné

a

společnost 02 Czech Republic a.s., se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22,
lČ: 60193336, DIČ: CZ60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, spisová značka B 2322, zastoupená: Martinem Patočkou, na základě pověření (dále jen
,,Poskytovatel")

na straně druhé

(Centrálni zadavatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako ,,Smluvní strana" a společně jako
,,Smluvní strany")

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen ,,Dodatek")

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2017 smlouvu na poskytování služeb KlVS - KTS, č. j. MV-113410-
1602/SIK5-2014 (dále jen ,,Smlouva"), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele, poskytovat
Centrálnímu zadavateli a/nebo jednotlivým ústředním orgánům státní správy, organizačním složkám
státu a jejich příspěvkovým organizacím a jiným subjektům veřejné správy (dále jen ,,pověřujÍcÍ
zadavatelé") podle toho, na ČÍ účet Ministerstvo jednalo při uzavření Smlouvy, služby definované v
poptávkových listech, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (CentrálnI zadavatel a Pověřující zadavatelé dále
také jako "Koncoví uživatelé").

2. Před zavedením služeb, jejichž poskytováni je předmětem Smlouvy, byl Centrální zadavatel přípisem
Poskytovatele ze dne 28. 2. 2017 informován o tom, Že Poskytovatel není z objektivních příčin
nastalých v období po uzavření Smlouvy schopen poskytovat služby nesoucí označení KIVS ID: D-
ET002-001379, D-ET002-000806 a D-ET002-000891 (dále jen ,,Problémové služby"), soutěžené
v rámci zadávacích řIzeni k zadáni veřejných zakázek označených jako data_ethernet pl 2146,
DATA_ETHERNET PL 2149 a DATA_ETHERNET PL 2151. Důvodem nemožnosti poskytnutí
předmětných služeb je odmÍtnutj součinnosti ze strany subdodavatele Poskytovatele, a to z důvodu
objektivní nemožnosti poskytnout předmětné služby v daných lokalitách v požadovaných
parametrech.

3. S ohledem na výše uvedené, Smluvní strany vyhodnotily vzniklou situaci jako objektivní nemožnost
plněni předmětu Smlouvy. Z důvodu transparentního postupu a při zohlednění pravidel pro změnu
závazků uzavřených v rámci zadávacích řízení se Smluvní strany dohodly na ukončeni Smlouvy v
rozsahu všech služeb, které byly soutěženy v zadávacích řizenIch, kde byly zároveň soutěženy
Problémové služby.



l

Il. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedenou objektivní nemožnost plnění Problematických služeb ze strany
Poskytovatele se Smluvní strany dohodly na ukončeni Smlouvy v rozsahu služeb nesoucích KfVS ID:

· D-ET002-001378, D-ET002-001379 soutěžených v rámci zadávacího řIzení k zadání
veřejné zakázky DATA_ETHERNET PL 2146,

· d-et002-000806 soutěžených v rámci zadávacího řizenI k zadání veřejné zakázky
DATA_ETHERNET PL 2149,

· d-et002-000891 soutěžených v rámci zadávacího řIzenI k zadání veřejné zakázky
DATA_ETHERNET 'PL 2151 (společně dále jen ,,Rušené služby").

2. V rozsahu Rušených služeb končí Smlouva ke dni podpisu tohoto Dodatku Smluvními stranami. Ve
zbývajIcIm rozsahu je Poskytovatel povinen plnit Smlouvu za stávajIcIch podmínek.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis.
Centrální zadavatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel obdrží jeden (l) stejnopis Dodatku.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavÍrajÍ svobodně a vážně, a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich
vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Česká republika - Ministerstvo vnitra

jméno: Ing. Vlad'm'r V """""
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Funkce: Ředitel odboru provozu informační techno|o'giíi,'6) n :
a komun'kac", na základě pověřen" m'n' tra ,,;í,
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Funkce: Manažer pro prodej
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