
Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služby kvalifikovaných časových razítek

Č. MSP-28/2020-MSP-CES

Smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
zastoupená: Mgr. Elenou Ransdorfovou, ředitelkou odboru informatiky
IČO: 00025429
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu:
(dále jen ,,Odběratel")

a

2. eldentity a.s.
se sídlem: Vinohradská 184, 130 00 Praha 3
zastoupena: Ing. Ladislavem Šedivým, předsedou představenstva
IČO: 27112489
DIČ: CZ27112489
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9080
(dále jen ,,Poskytovatel")

(společně dále jen ,,Smluvní strany" a každá jednotlivě jen ,,Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen ,,DodateF):

PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2020 Smlouvu o poskytování služby kvalifikovaných
časových razítek č. msp-28/2018-msp-ces, jejímž předmětem je vydávání a dodávka
kvalifikovaných časových razítek pro Odběratele a organizační složky resortu Odběratele (dále
jen ,,služby"), která byla změněna Dodatkem č. l ze dne 27. 3. 2020 (dále jen ,,Smlouva").

Účelem Dodatku je, za splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení doby trvání Smlouvy.



ČI. I.
Smlouva se mění takto:

1. Odstavec l) a odstavec 2) článku VI (Cena a platební podmínky) Smlouvy se mění a
nahrazuje novým úplným zněním takto:

,,l) Cena služby časoíých razítek podle ČI. III. odst. l) této smlouíy byla stanovena na
l 488 448,- KČ bez DPH (tj.1 801 022,- KČ včetně sazby DPH 21%) za dobu poskytování
služby časoíých razítek uvedenou v ČI. VIII. odst. 2) této smlouíy, je konečná a
nepřekročitelná a zahrnuje dodávku neomezeného počtu íydaných kvalifikovaných
časoíých razítek v obdobíplnění této smlouíy. Cena může být měněnajen z důvodu změny
zákonem stanovené sazby DPH, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě
uzavřeného oběma smluvními stranami. Ke sjednané ceně bez DPH se přjpočte daň
z přidané hodnojy ve Yýši stanovené právními předpisy v dobězdanitelného plněnL

2) Fakturace bude prováděna 4x za dobu platnosti smlouíy, a to vždy za obdobL'

a. l. 4. 2020 - 31. 12. 2020
b. l. l. 2021- 31. 12. 2021
C. l. l. 2022 - 5. 8. 2022
d. 6. 8. 2022 - 31. 10. 2022 "

2. Odstavec 2) článku VIII (Doba trvání smlouíy) Smlouvy se mění a nahrazuje novým
úplným zněním takto:

,,2) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na období l. 4. 2020 - 31. 10. 2022."

ČI. II.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. l, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají

beze zrněny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Odběratel.

3. Dodatekje podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán vlastnoručně,
je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Odběratel
obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel obdrží jeden (l) stejnopis Dodatku. Je-li Dodatek
podepsán elektronicky, je podepsán pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely
na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.



V Praze dne 1.8.2022

Za Poskytovatele:

Ing. Ladislav Šedivý
Předseda představenstva

V Praze dne

Mgr. Elena Ransdorfová
ředitelka odboru informatiky


