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Dodatek č. 1

k

Dílčí smlouvě k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě nového aplikačního programového

vybavení —

Datový katalog

Číslo D1580$D1280

(déle jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha S

IČO: 00006963

Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu:

Jednající: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. spojení:

Fax:    ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „čssm

na straně jedné

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

pobočka Praha

Číslo účtu? _

Zastoupené: Ing. Emilem Fitošem, jednatelem společnosti

  

  

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. spojení:
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VŠSŽŠZI
.

CSSZ

Fax: _

ID datové schránky: bfk28d2

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně

jako „Strany“)

I.

Předmět Dodatku č. 1

' 1. Strany uzavřely dne 20. 04. 2016 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě

nového aplikačního programového vybavení — Datový katalog, číslo D15805D1280 (dále jen

„Dílčí smlouva“).

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Dílčí smlouvy uvedené v čl. 11. tohoto Dodatku

č. 1, na nichž se Strany dohodly.

II.

Změna ustanovení

1. Strany se dohodly, že text článku 3 odst. 3.1 Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto

zněním:

„Smlouva se uzavíra' na dobu určitou, ode dnejej/účinností do předán/'D/7a a jeho akceptace

v term/hu dle závazného harmonogramu plněn/Ž Nároky Objednate/e z vad D/7a nm nejsou

dotčeny. závazný harmonogram plněníje uveden v Pň7oze č. 1, část 2, této Smlouvy. "

2. Strany se dále dohodly na změně harmonogramu plnění, termínu plnění a změně

akceptačního a fakturačního milníku Dílčí smlouvy. Původní harmonogram uvedený v

Příloze č. 1, části 2, Dílčí smlouvy se nahrazuje novým zněním uvedeným v Příloze č. 1

tohoto Dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti

a účinnosti beze změn.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží

Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.

4. “Součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 1, části 2 : Harmonogram

plnění.

5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento

Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Parafováno: Zhotovitel: . Objednatel:
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Objednatel: Zhotovitel:

   
Jméno: In . Miroslav Bauer, MBA Jméno: Ing. Emil Fitoš

Funkce: ředitel odboru implementace Funkce: jednatel společnosti

aplikačního programového vybavení

Datum: 21 42- 2015 Datum:

Místo: V Praze Místo: v Praze

Parafova’no: Zhotovitel: ObjednateIz- strana 3/4



 
Pozn.:

_ Ukončením jednotlivých etap se rozumí akceptace příslušné etapy plnění a výstupů s ní

spojených Objednatelem.

Termíny ukončení jednotlivých etap předpokládají součinnost Objednatele v souladu

s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v Příloze č. 2 Smlouvy.
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OPIS -

AtLQS
Plná moc

Já, níže podepsaný jednatel společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o.. se sídlem

Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, IČ: 44851391, zapsané ve veřejném rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.C8954 (dále jen „Atos'“ nebo „zmocnitel“), tímto

uděluji plnou moc

panu lng. Petru Felknerovi,

bytem—

(dále jako „zmocněnec“)

aby za mne plném rozsahu a se všemi právy a povinnostmi z takového zmocnění

vyplývajícímijednal a fyzicky či elektronicky podepisoval veškeré dokumenty (tzn. smlouvy,

nabídky, obchodní sdělení, podání na obchodní rejstřík, výpovědi, žádosti, čestná prohlášení

atd.), na kterých je v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nezbytný podpis mé osoby

jakojednatele společnosti.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn učinit vše, co v zájmu zmocnitele za

vhodné uzná, především je oprávněn podávat či přebírat veškeré písemnosti s výše uvedeným

zmocněním související.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Praze, dne 29.2.2016

Za Atos IT Solutions and Services, sro

pan lng. Emil Fitoš

jednatel společnosti

 

Přijímám zmocnění:

  Ing. Petr Felkner



      
  

  

    

  

  

 

O - LEGALIZACE

číslo ověřovací knih : O-VI—62-66/2016

řuji, že podpis na této listině přede mnou uznala

lastní tato osoba, jejíž totožnost byla zjištěna z úředn

růkazu:

.Emil

  

  

   

   | Fitoš nar.   

Pavlina Loučkova

notářské tajemnice

pověřena

JUDr. Evou Nohellovou

noiářkou v graze

   
 

  

  

   

 

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

 

Ověřuji, že tento opis složený z —1— listu/ů

doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,

složenou z —1— listu/ů. 

 

 

 

 

V Praze dne 24. října 2016.............................. .

 

  
  

  

av ina Loučková
notářem tajomnice

„ „povolena

JUbř Emu Nohejlovou
hm.—Wim.: v Praze
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