Operační program Zaměstnanost
projekt: Kyberbezpečnost MMR
Reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0011813
č.j.: 49772/2019-56
Číslo v ČES: 6036/1
Číslo úkolu: 366100/5167 a 366100/5168

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO - Vzdělávání zaměstnanců MMR v oblasti kybernetické
bezpečnosti
ze dne 5. 2. 2021
ČES 6036
(dále také ,,Smlouva")
Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15
zastoupená: Ing. Bc. Radmilou Outlou, MBA
IČO: 66 00 22 22
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 629001/0710
(dále jen ,,objednatel")
a
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
se sídlem: Hvězdova 1734/2C, Nusle, 140 00 Praha 4
zastoupená/é: Ing. Tomášem Kučou
lČ: 61063029
DIČ: CZ61063029
(je plátcem DPH)
bankovní
'
číslo účtu:
ID datové sc ran y: xcuun
kontaktní osoba: Ing. Michal Wojnar
telefon:
e-mail:
(dále jen ,,zhotovitel")
(dále společně také označováni jako ,,Smluvní strany")
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě a v souladu s ČI. 10
odst. 10.1 Smlouvy, ČI. 1 odst. 1.5 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, tento dodatek č. 1 (dále jen ,,Dodatek") následujícího znění:
Preambule
Účelem uzavření dodatku je zpřesnění výuky (na základě ČI. 1.5. Smlouvy), detailnější rozpracování
harmonogramu (na základě Přílohy č. 3 Nacenění) a prodloužení doby možného plnění (na základě ČI.
5.1. Smlouvy); a to s ohledem na prodloužení projektu z něhož je smlouva financována, z důvodu
nepříznivé epidemické situace k pořádání vzdělávacích aktivit.

Změny smlouvy

1.

Článek 5.1. se nahrazuje následujícím zněním:
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,,5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 6. 2023. Tento termín je navázán na termín konce
projektu, z něhož je tato smlouva financována (Kyberbezpečnost MMR). V současnosti je termín
ukončení projektu nastaven na 30. 6. 2023. V případě závažného důvodu na základě schválení Řídicího
orgánu Operační program Zaměstnanost, může být termín ukončení projektu, tj. i termín ukončení
plnění této smlouvy prodloužen. Zhotovitel bude o případné změně informován do 10 dnů od vydání
právního aktu k takovéto změně."

2.

Příloha č. 3 - Nacenění se doplňuje o sloupce ,,Kdy" a ,,Možnost online provedení"
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II. Závěrečná ustanoveni

1.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
tento dodatek v registru smluv uveřejní objednatel." Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý
obsah dodatku a že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této
skutečnosti připojují své podpisy.

2.

Tímto dodatkem dochází ke změnám smlouvy (viz l. Změny smlouvy), ostatní ustanovení smlouvy
zůstávají platná v původním znění.

3.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení.

V Praze dne dle data v elektronickém podpisu.

Za Objednatele:

y v

:

Česká republika
Ministerstvo pro místní rozvoj

PricewaterhouseCoopers
Česká republika, s.r.o.

Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA Ing.
ředitelka Odboru projektového řízení

Ing. Tomáš Kuča
partner

Stránka 3 z 3

