Dodatek č.4 k Prováděcí smlouvě č. 2

PS2

Dodatek č. 4
k Prováděcí smlouvě č. 2
Vývoj aplikace ADIS - Legislativní a procesní změny v r. 2020 až 2021, zejména v oblasti
evidence tržeb, One-Stop-Shop, mezinárodních daní a dalších změn daňových zákonů ze dne
23. 12. 2019, č. 19/7700/0407, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 21. 2. 2020
č. 19/7700/0407/01D, Dodatku č. 2 uzavřeného dne 23. 6. 2020, č. 19/7700/0407/02D a Dodatku
č. 3 uzavřeného dne 16. 11. 2020, č. 19/7700/0407/03D (dále jako „Prováděcí smlouva“)
číslo Dodatku č. 4 Objednatele: 19/7700/0407/04D
(dále jen „Dodatek č. 4)

uzavřené na základě Rámcové dohody „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu,
pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ uzavřené dne 21. 11.
2019, Číslo Smlouvy Objednatele: 19/7700/0336 (dále jako „Smlouva“),

SMLUVNÍ STRANY
O2 IT Services s.r.o.
Se sídlem:
Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4
Zastoupená:
Key Account Managerem
IČO:
02819678
DIČ:
CZ02819678
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 223556
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy (včetně jejího
Dodatku č. 4):
Key Account Manager
(„Zhotovitel“)
a
Česká republika – Generální finanční ředitelství
Se sídlem:
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Zastoupená:
generální ředitelkou
IČO:
72080043
DIČ:
CZ72080043
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy (včetně jejího
Dodatku č. 4):
, ředitel projektu ADIS
(dále jen „Objednatel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“, každý samostatně jako „Smluvní
strana“)
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Smluvní strany se v souladu s čl. 12 odst. 12.4 Prováděcí smlouvy a v souladu s čl. 7 Smlouvy
dohodly na uzavření Změnového řízení č. 17 k Prováděcí smlouvě, a to ve formě tohoto Dodatku č. 4
v následujícím znění:

Preambule
(A)

Tento Dodatek č. 4 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s těmito ustanoveními se doplňuje a mění
rozsah Služeb poskytovaných dle Prováděcí smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. 1 tohoto Dodatku
č. 4.

(B)

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je požadavek Objednatele na rozšíření rozsahu Služeb
poskytovaných na základě Prováděcí smlouvy v rámci aplikačního okruhu Mezinárodní přímé
a nepřímé daně (dále také jen „MPND“) o dodatečné plnění – Vývoj aplikace ADIS dle Přílohy
D Smlouvy (Plnění B) v souvislosti s nutnými úpravami ADIS v oblasti mezinárodních daní pro
rok 2021 které vycházejí zejména z Úmluvy (OECD), ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a smluv o zamezení dvojího zdanění (Memorandum
o porozumění). (dále jen „Služby dodatečného plnění“ nebo jen „Dodatečné plnění“).

(C)

Pro Dodatečné plnění na základě tohoto Dodatku č. 4 platí podmínky Smlouvy a Prováděcí
smlouvy, s výjimkami stanovenými v tomto Dodatku č. 4.

1.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

1.1

Na základě tohoto Dodatku č. 4 se Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli za podmínek
stanovených tímto Dodatkem č. 4, Prováděcí smlouvou a Smlouvou řádně a včas Služby dodatečného plnění, a to v rozsahu úloh definovaných v Příloze 2 tohoto Dodatku č. 4 (dále také jen
„Dílčí dodatečná plnění“) a Objednatel se zavazuje za poskytování těchto Služeb dodatečného
plnění hradit Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 2. Cena a platební podmínky tohoto Dodatku č. 4
v souladu s ustanoveními Prováděcí smlouvy.

1.2

Detailní rozpis Dílčích dodatečných plnění je uveden v Příloze 2 k tomuto Dodatku č. 4.

2.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1

Objednatel se zavazuje za poskytování Služeb dodatečného plnění uhradit Zhotoviteli cenu ve
výši 23 965 335,50 Kč bez DPH, tzn. 28 998 055,56 Kč vč. DPH. Detailní rozpad ceny na
jednotlivé úlohy Dílčího dodatečného plnění je obsažen v Příloze 2 tohoto Dodatku č. 4.

2.2

Tímto Dodatkem č. 4 tak dochází ke změně celkové ceny za Služby poskytované dle Prováděcí
smlouvy.

2.3

V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně čl. 4 odst. 4.1 Prováděcí
smlouvy, který bude nové znít následovně:
„4.1 Ceny za poskytování Služeb, resp. Dílčího plnění (dále jako „Cena“) jsou sjednány v příloze č. 4 Smlouvy a blíže upřesněny v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy a přílohách dodatků
k Prováděcí smlouvě; celková cena za Služby dle této Prováděcí smlouvy činí 351 330 109,88
Kč bez DPH, tzn. 425 109 432 95 Kč vč. DPH.“

2.4

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy týkající se ceny a platebních podmínek zůstávají beze
změny.
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3.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1

Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 4 (včetně jeho příloh) velkými písmeny mají stejný význam
jako tytéž pojmy uvedené v Prováděcí smlouvě a Smlouvě, není-li v tomto Dodatku č. 4 výslovně stanoveno jinak.

3.2

Práva a povinnosti Smluvních stran v tomto Dodatku č. 4 výslovně neupravené se řídí Prováděcí
smlouvou a Smlouvou.

4.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4.2

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě v 1 (jednom) vyhotovení opatřeném
uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran.

4.3

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly,
že byl uzavřen po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na dů kaz čehož připojují níže své podpisy.

4.4

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Plná moc pro

vystavená Zhotovitelem ze dne 13. 8. 2019

Příloha č. 2 – Detailní rozpis Dílčích dodatečných plnění, Cena a časový harmonogram

V Praze dne

V Praze dne

O2 IT Services s.r.o.

Česká republika
ředitelství

13. 9. 2021

14. 9. 2021

_______________________________________
Jméno:
Funkce: Key Account Manager

_______________________________________
Jméno:
Funkce: Generální ředitelka

–

Generální

finanční
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