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Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě

na dodávku „Licence virtualizační platformy“

(dále jen „ Dodatek č. 1“)

uzavřený

mezi níže uvedenými stranami:

A) Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární orgán objednatele: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat Ing. Milan Shrbený, vrchní ředitel

jménem objednatele:

Kontaktní osoba:

úseku informačních a komunikačních technologií

  
IČO: 00006963

Bankovní spojení Česká národní banka, pobočka Praha

Wm, _

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

B) DATASYS s.r.o.

Sídlo: Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Maškem, prokuristou

Zapsaný v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

28862

Kontaktní osoba:

   
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, číslo účtu

IČO: 61249157

DIČ: CZ61249157

(dále jen „Dodavatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel budou vtéto smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“

a společně jako „Strany“)



 

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Strany uzavřely dne 7. 3. 2014 Rámcovou smlouvu na dodávku „Licence virtualizační

platformy“ (dále jen „Rámcová smlouva“).

2. Z důvodu zřejmé nesprávností (početní chybě) v ceně způsobené zaokrouhlením

jednotkových položek se Strany dohodly na úpravě znění čl. VI. odst. 1 Rámcové smlouvy a

odstavce „Celková cena za požadovaný předmět plnění zakázk “ Přílohy č. 1 Rámcové

smlouvy.

3. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava článku VI. Cena Rámcové smlouvy a odstavce

„Celková cena za požadovaný předmět plnění zakázk “ Přílohy č. 1 Rámcové smlouvy.

II.

Změna ustanovení

1. V čl. VI. se odst. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1.Celková kupní cena za dodávku maximálního požadovaného počtu licencí virtualizační

platformy VMware činí 89.697.840,- Kč bez DPH, tzn. 108.534.386,— Kč včetně DPH.

Celková cena bude rovněž zahrnovat náklady na dopravu dodávky do místa plnění,

požadované nezbytné služby související s pořízením licencí, zajištěním supportu a ostatními

službami uvedenými v Příloze č. 1 odstavci 1.1. až 1.3.

2. V Příloze č. 1 Rámcové smlouvy se část odstavce 1.1. - „Celková cena za požadovaný

předmět plnění zakázk “ ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za požadovaný předmět plněnízakázky
 

 

  
 

Celková cena bez DPH v Kč 89 697 840 Kč

Celková cena včetně DPH v Kč 108 534 386 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

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

2. Veškerá ustanovení Rámcové smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze

změny.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v5 (pěti) výtiscích, znichž každý má platnost originálu,

přičemž 3 (tři) z výtisků obdrží Objednatel a 2 (dva) výtisky Dodavatel.

4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl

sepsán podle jejich svobodné a vážně vůle, což stvrzují svými podpisy.

 



 
Dodavatel

Jméno: Ing. Jaroslav Mašek

Funkce: prokurista  
   

 

technologií

Datum: 6.5.2014 Datum: M,

Místo: Praha Místo: „_


