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Dodatek č. l k objednávce č. 500210386
Smluvní strany:

Operátor ICT, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281
společnost

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 19676

zastoupená Ing. Tomášem Barczim, předsedou představenstva, předsedou představenstva a
JUDr. Matejem Šandorem, Ph.D., místopředsedou představenstva
(dále jen „Objednatel")

a

lnformation Systems Factory Group s.r.o.
se sídlem: Švábova 772/18, 152 00 Praha 5
IČO:03440621,DIČ:CZ03440621
společnost

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 231306
zastoupená Pavlem Dovhomiljou, jednatelem
{dále jen „Dodavatel")

,
dnešního dne uzavřely v souladu s ustanovením § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisu (dále jen „občanský zákoník") tento Dodatek č. 1 k objednávce č.
500210386
t

{dále jen „Dodatek č. l")
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1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Objednatel učinil u Dodavatele objednávku č. 500210386 ze dne 2.8.2021, zveřejněnou v registru
smluv pod 1D smlouvy: 16244331 (dále jen 11 Objednávka").

1.2

Smluvní strany se dohodly na tom, že počet organizací, pro něž se budou služby poskytovat, se
z vůle Objednatele snižuje ze tří na dvě. Dojde proto ke snížení rozsahu objednávaných služeb a
tím i ke změně předpokládané ceny. Zároveň dojde k prodloužení termínu plnění Objednávky.

2.

PŘEDMĚT DODATKU

2.1

V prvním odstavci popisu plnění se původní ustanovení Objednávky:

„Dle výsledků veřejné zakázky u vás objednáváme poskytnutí služeb v oblasti elektronického
systému spisové služby v rámci Poc (dále jen „eSSL") licencované jako GNU AGPL v režimu
Software as a Service pro tři organizace zřízené hl. m. Prahou. eSSL bude provozována v DC
MHMP."
nahrazuje tímto novým zněním:

„Dle výsledků veřejné zakázky u vás objednáváme poskytnutí služeb v oblasti elektronického
systému spisové služby v rámci PoC (dále jen „eSSL") licencované jako GNU AGPL v režimu
Software as a Service pro dvě organizace zřízené hl. m. Prahou. eSSL bude provozována v DC
MHMP."

2.2

Vyúčtování předpokládané

celkové ceny Objednávky ve znění:

SpisUm - Analýza
Deep

30,00

SpisUm
Implementace

8 660,00

259 800,00

10,00 ks

10000,00

100000,00

SpisUm
EDUU
školení RPOs

-

1,00 ks

10000,00

10000,00

-

5,00 ks

10 000,00

50000,00

Školení
EDUU
školení OICT

ks

46,00

419800,00

se nahrazuje tímto novým zněním:

SpisUm - Analýza
Deep
SpisUm
Implementace

30,00 ks

,. 8 660,00

6,50

ks

10000,00

65 000,00

SpisUm
EDUU
školení RPOs

1,00

ks

10000,00

10000,00

Školení - EDUU
školení O/CT

5,00 ks

10000,00

50 000,00

-

42,50

2.3

259 800,00

384 800,00

Doba plnění Objednávky v původním znění:

,,Doba plnění: do 90 dní od zveřejnění objednávky v registru smluv"

2

OPERAl(JR )C1

se nahrazuje tímto novým

zněním:

,,Doba plnění: do 28.4.2022"

2.4

Do objednávky se doplňuje nové ustanovení následujícího znění:
„Dodavatel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má Objednatel právo ponížit platbu
Dodavateli uskutečňovanou na základě této objednávky o příslušnou částku DPH a současně je
oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany
si sjednávají, že takto Dodavateli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám Objednatel
v souladu s ustanovením § 109a zákona o dani z přidané hodnoty.
V případě, že se Dodavatel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zákona o dani
z přidané hodnoty, je Objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet
finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém
případě tuto skutečnost Objednatel oznámí Dodavateli a úhradou DPH na účet finančního úřadu
se pohledávka Dodavatele za Objednatelem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další
ustanovení této objednávky za uhrazenou. Skutečnost, že se Dodavatel stal tzv. nespolehlivým
plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného Registru plátců DPH a identifikovaných osob,
což Dodavatel výslovně akceptuje a nebude činit sporným."

2.5

Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají tímto Dodatkem

č.

1 nedotčena.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

3.2

Ukáže-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku č. 1 neplatným nebo nevymahatelným, pak se to
nedotýká ostatních částí Dodatku č. 1, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů stanoví
jinak. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení platným a vymahatelným,
které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu neplatnému nebo nevymahatelnému,
a to do 30 dnů ode dne, kdy jedna strana předloží druhé straně návrh takového ustanovení.

3.3

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve 2 stejnopisech, z nichž
Objednatel a Poskytovatel obdrží po jednom.

Podpisová strana následuje

3

Operáv:

1(' •
I
Dělnická ,

a• s•

170 00 P[aha 7 - ,-, ;lešovice
IC: 027952C,1

®
Podpisová strana

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k němu připojují svoje podpisy.
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