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SMLOUVA HOOQCM ml,

0 SYSTÉMOVÉ PODPOŘE A SERVISU

I. Smluvní strany:

1. Zhotovitel: MEDIUM SOFT a.s. IČO: 25377132

zastoupený Ing. Jaroslavem Macháčem

předsedou představenstva

adresa: Cihelní 14

702 00 Ostrava

bankovní spojení: KB Ostrava

Číslo účtu: 1302640-761/0100

2. Objednatel : Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava — Jih IČO:00845451

zastoupený Ing. Jiřím Němcem

starostou

adresa: Horní 3

700 30 Ostrava — Hrabůvka

bankovní spojení: KB Ostrava — Hrabůvka

číslo účtu: 1520—761/0100

uzavírají, v souvislosti s uplynutím záručních lhůt software a

hardware, dodaného dle smlouvy "Hardwarové a systémové zabezpečení

provozu Městského informačního systému" ze dne 29.10.1992, tuto

smlouvu o systémové podpoře a o pozáručním servisním zabezpečení

hardware MIS Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

II. Předmět smlouvy - dílo:

l. Zhotovitel poskytne objednateli systémovou podporu pro software

specifikovaný v supportních listech (dále jen podporu) a zajis—

tí technický servis hardware, specifikovaný v servisních lis-

tech (dále jen servis). Oběma stranami podepsané supportní

a servisní listy se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

2. Podpora zahrnuje odbornou lokalizaci provozních problémů (sít

— hardware — software), systémový dohled nad funkcí software,

konzultace k integraci i funkcím software, řešení mimořádných

stavů způsobených nesprávnou, chybnou nebo jinou než deklarova—

nou funkcí podporovaného software.

3. Servis zahrnuje identifikaci vadného zařízení, dílu a druhu va-

dy, návrh způsobu řešení zjištěné vady, odstranění vady výměnou

dílu (zařízení), nebo převzetím do opravy, provedení opravy

a předání opraveného zařízení zpět objednateli.

4. Podpora a servis budou poskytovány pouze pro software a hardwa—

re, jejichž provoz a zacházení s nimi Splňuje technické a jiné

podmínky stanovené zhotovitelem (výrobcem, distributorem). Na

úmyslně a z nedbalosti, či neodborným užíváním, vzniklé vady se

nevztahují podpora a servis podle této smlouvy. Za odstranění

těchto vad náleží zhotoviteli samostatně dohodnutá cena.
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III. Provedení díla:

1. Podpora a servis jsou zabezpečovány trvale a průběžně V pracov-

nich dnech od 7.30 do 15.30 hodin na základě písemného ohlášení

problému (viz. formulář Hlášení o problému V příloze č. l),

předaného faxem, modemem, nebo osobně. Na tomtéž formuláři bude

zaznamenán postup, dohodnuté termíny a jiné podmínky až po vy—

řešení problému.

 

2. Objednatel poskytne pracovníkům zabezpečujícím podporu a servis

podrobnosti (o prostředí, problémové detaily) a další informace

a věcné podmínky tak, aby mohli problém lokalizovat (hardware

— software — sít), kategorizovat a řešit. Pracovníci firmy ME—

DIUM SOFT, resp. subdodavatelských servisních firem, zabezpeču—

jící podporu a servis, jsou určování operativně. Kategorizace

jakéhokoli ohlášeného problému závisí na posouzení, podle touto

smlouvou sjednaných definic.

3. Zhotovitel vyvine veškeré možné úsilí s cílem poskytnout objed—

nateli dočasnou pomoc nebo nouzový postup k překlenutí problému

v souladu s kategorizaci a V příslušné době od ohlášení problé—

mu, jak je uvedeno v následující tabulce:

 

Kategorie Překlenutí Předpoklad odstranění

A. vysoce naléhavá do 24 hod. X) do 5—ti prac.dnů

B. středně naléhavá dov3 prac. dnů do l4—ti prac. dnů

C. málo naléhavá dle dohody dle dohody

x) V pracovni dobé úřadu 5 reakční dobou do 6-ti hodin.

4. ohlášené problémy s podporovaným software a servisovaným hard—

ware se definují jako kategorie takto:

A. Vysoce naléhavá

Jakákoliv závada nebo chyba podporovaného software, nebo servi-

sovaného hardware, která:

a) během normálního užívání, způsobuje objednateli zhroucení,

nebo "zamrznutí" celého systému, kterému nemůže být zabrá—

něno užitím běžných postupů,

b) způsobuje objednateli ztrátu přístupu k datům, nebo opako—

vané závažné porušení dat během standardního užívání soft—

ware, přičemž tomuto procesu nemůže být zabráněno užitím

jiných běžných postupů.

B. středně naléhavá

Jakákoliv závada nebo chyba podporovaného software, nebo servi—

sovaného hardware, která:

a) způsobuje, že část podporovaného software se významně

odchyluje od dokumentací deklarované a očekávané funkce

a způsobuje významné problémy při užívání software,

b) se projevuje tím, že určité koncové technické zařízení fun—

guje chybně či nefunguje vůbec.
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C. Málo naléhavá

Jakákoli závada nebo chyba podporovaného software, nebo servi—

sovaného hardvare, která

 

a) není zahrnuta ve shora uvedených případech,

b) týká se dokumentace, připojení nového hardware, reinstala—

ce, či jiných nestandardních postupů při užívání podporova—

ného software.

5. Pokud je odstranění vady řešeno dočasnou pomocí, nebo nouzovým

postupem, pak v závislosti na konkrétní situaci bude pro každý

jednotlivý případ určena lhůta odstranění, způsob a podmínky

definitivního vyřešení problému.

6. Místem plnění se sjednává adresa objednatele a adresy jednotli—

vých uživatelů.

IV. Cena za dílo:

l. Za poskytovanou systémovou podporu a servis, specifikovaný tou-

to smlouvou, se objednatel zavazuje platit zhotoviteli sjedna-

nou paušální cenu ve výši 42 tis. Kč měsíčně, vč. DPH ve výši

dle platných předpisů. V paušální ceně není zahrnuta cena za

náhradní díly (kompletní jednotky, resp. vybrané základní díly

jako motherboard, CPU, atp.), vč. dopravného, cla, DPH, případ-

ně za výkony objednané nad rámec této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na čtvrtletní fakturaci. Vždy k 10.

kalendářnímu dni 2.měsíce V daném čtvrtletí objednatel poskytne

zálohu ve výši 84 tis. Kč. Tato záloha, doplatek do výše

čtvtletní smluvní ceny a náklady, které nejsou zahrnuty do pau—

šální ceny, případně smluvní pokuta ve sjednané výši, bude vy—

účtována formou faktury, věcně schválené pověřeným zástupcem

objednatele, vždy do 15 kal. dnů od ukončení čtvrtletí.

w sjednaná cena je přiměřená porovnání s podmínkami, které posky-

tují jiní zhotovitelé za srovnatelné dílo.

„
[
š

Faktura je splatná objednatelem do l4 dnů. Pokud objednatel ne—

uskuteční platbu ve shodě s tímto ustanovením a ani po písemném

upozčrnění a v náhradní lhůtě 5-ti dnů, může zhotovitel podle

svého uvážení zastavit podporu a servis na období do uhrazení

předmětné platby. Pokud tato doba překročí 90 dnů, může zhoto—

vitel ukončit tuto smlouvu jednostranným odstoupením od smlou-

vy. V tomto případě je oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

U
‘
l

Pokud zhotovitel nezajistí podporu nebo servis, dle bodů III.3

a 5 této smlouvy a z toho vyplývajících závazků, sjednaných na

v každém konkrétním případě (na formuláři Hlášení o problému),

je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1/30 za

každý den prodlení z příslušné měsíční částky za podporu nebo

servis (obecně se má za to, že paušální cena za servis činí po—

lovinu z výše sjednané ceny).
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Platbu záloh je možno uskutečnit trvalým příkazem na dohodnutou

dobu (zpravidla kalendářní rok), nebo na základě zálohových

faktur, vystavených zhotovitelem.

Okolnosti, které nemohou smluvní strany ovlivnit, jako je ne—

naplnění rozpočtu, neposkytnutí úředních povolení a licencí,

zpoždění dodávek a výkonů ze zahraničí, stávka, živelní pohroma

apod., jsou považovány za vyšší moc a nezakládají zavinění

zpoždění nebo porušení ustanovení smlouvy smluvními stranami.

s ohledem na možné změny podmínek a předpoklad rozšiřování roz—

sahu servisovaného hardware a podporovaného software bude vždy

k 30.6. daného roku, ve kterém smlouva trvá a pokud žádná ze

stran neuplatnila výpověd, vyhodnocen předmět díla, doplněny

přílohy a dohodnuta odpovídající úprava ceny díla.

Podmínky provedení díla:

Zhotovitel je povinen:

a) Zajištovat systémovou podporu a servis v souladu s touto

smlouvou a dalšími ujednáními s třetími stranami (licenční,

technické a jiné podminky).

b) Nad rámec této smlouvy, dle svých kapacitních možností a po

dohodě s objednatelem, zabezpečit další služby, výkony a do—

dávky nad rámec této smlouvy (např. profylaxi, čištění hard—

ware, technické úpravy, reinstalace software, jeho upgrade,

update, obnova poškozených dat, vývoj aplikací, školení,

přímý maintenance od výrobce software, atd.).

G) U produktů, poskytnutých objednateli v souvislosti s dočas—

nou pomocí, nebo nouzovým postupem (dle bodu III.5 této

smlouvy) vystavit výpůjční list, který bude zahrnovat pod—

mínky této výpůjčky.

Objednatel je povinen:

a) Zajistit podrobné, pohotové, objektivni a úplné informace k

zabezpečení kvalitní, včasné a úplné podpory a servisu.

b) Umožnit vstup do administrativních a provozních útvarů

objednatele, respektive objektů, ke kterým se dílo vztahuje.

c) Poskytnout mistnost, telefon a technická zařízení (v rozsahu

nutném pro provedení díla).

d) Poskytnout účinnou součinnost pracovníků objednatele ve

všech fázích provádění podpory a servisu.

. Vyloučení služeb, které nejsou předmětem podpory a servisu:

a) Dohodnuté platby nezahrnují odstranění chyb vzniklých zne—

užitím, nesprávným používáním, modifikací nebo záměnou pod—

porovaného software a servisovaného hardware a zhotovitel
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neručí za případné nepřímé a následné škody vzniklé v sou-

vislosti s odstraněním těchto vad.

b) Zhotovitel nezabezpečuje podporu a servis pro produkty, kte—

ré nedodal, pokud se s objednatelem písemně nedohodne jinak.

 

c) Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za servisovaný hardware

(software), který je provozován pod jiným operačním systémem

(na jiném hardware), než který je specifikován smlouvami.

VI. Zvláštní ujednání:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je

6 měsíců. Smlouva nesmí být vypovězena bez udání důvodů.

2. Tato smlouva má 5 stran + 3 přílohy (v době podepsání) a je se—

stavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovi-

tel a tři objednatel.

3. Ke dni účinnosti této smlouvy pozbývá platnost smlouva č. 4/w/

011/6/94 o systémově podpoře a servisu ze dne 30.6.1994.

      Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě dne: ..........
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Hlášení podává:

 

 

 

Organizace: .............................................................. Naléhavost: ...................................................................

Jméno: ........................................................................ Funkce/telefon: ..............................................................

Datum/hodina: ............................................................ Podpis: ..........................................................................

Problém se týká:

Cl Celé sítě Cl Části sítě, které: .....................................................

D Všech uživatelů Cl Skupiny uživatelů, jaké: ..........................................

Cl Jednoho uživatele, kterého: ............................................................................................................................

El Funkce serveru ................................................... Cl Jiného zařízení, jakého: .........................................

Cl Funkce koncového zařízení, jakého: ...............................................................................................................

Cl Aplikačního softwaru: ......................................................................................................................................

úloha : .......................................................................................................................................

Problém se projevuje:

D Stále D Nahodile

Cl Opakovaně v situaci: .......................................................................................................................................

Podrobný popis problému:

Uvedte, prosím, přesnou specifikaci problému, včetně například jména softwaru, čísla verze, výpisu chybových hlášeni, postupů užitých
k odstranění závady, způsobu vyvolávání problému atd. Je-li to nutné, přiložte další listy ktéto faxové zprávě.

Předat : ..................................................................................................................................................................

 

Tučně orámované části vypln! odesilatel

 

 
Převzato — přiděleno k řešení:

Jméno: ........................................

Cl Hardware

Datum/hodina:

Cl Systémový software EI Aplikačnísoftware

Vícenáklady: ..................................................................
Dohodnutý termín řešení: ..........................................

Převzato zpět objednavatelem:

Datum/hodina:

,v,

(nad paušálni castku za servis)

 

 

 

 





Příloha č. 2

Supportni list č.1

 

Podporovaný software — ke dni podepsání smlouvy:

1) OS UNIX SCO ver. 5.0.5

2) databázové prostředí INFORMIX IDS 7.30 UC2, 4GL ver. 7.20. UD7

3) UNIPLEX BASE II PLUS, AOS ver. 8.10

4) linux SuSE 6.4

  
Za objednatele: ....... ,........... a zhotovitel  

v
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Příloha č. 3

Servisni list č.1

Servisovaný hardware (mimo záruku) — ke dni podepsání smlouvy:

1) veškeré dodávky z produkce WYSE Technology dodané zhotovitelem

objednateli od 29.10.1992 (dle předávacich protokolů)

D
.
)

V

veškeré sítové komponenty dodané zhotovitelem objednateli od

29.10.1992 (dle předávacich protokolů)

3) ostatni dodavky (tiskárny, atp.), kromě dodávek charakteru

spotřebního materiálu dodané zhotovitelem objednateli od

29.10.1992 (dle predáva ich rotokolů)
    

   
Za objednatele: .................. a zhotovitele
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Dodatek č. 1

ke smlouvě o systémové podpoře a servisu ze dne 15.12.2000

Evid. ě. 029-P94

 

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava — Městský obvod Ostrava Jih

Sídlo: Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zastoupeno: Mgr. Otakarem Veřovským, starostou

IČ: 00845451

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spoj enízKB a.s. pobočka Ostrava—Hrabůvka

Číslo účtu: 1520-761/0100

dálejen objednatel

2. MEDIUM SOFT a.s.

Sídlo: Cihelní 14, 702 00 Ostrava

Zastoupena: Ing. Jaroslavem Macháčem, předsedou představenstva

IČ: 25377132

DIČ: 388 - 25377132

Bankovní spojení:Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 1302640-761/0100

Spisová značka B.1689 vedená u kraj ského soudu V Ostravě

dálejen Zhotovitel

z důvodu změny sazby DPH a rozšíření poskytovaných služeb

uzavírají v souladu s odstavcem IV.8 smlouvy o systémové podpoře a servisu ze dne

15.12.2000, kterým se upravuje:

II. Předmět smlouvy — dílo

l. V souvislosti s rozšířením předmětu díla o nový software a zařízení zhotovitel poskytne

objednateli systémovou podporu pro software a zajistí technický servis hardware pro

moduly a zařízení specifikovaná V aktualizovaném seznamu supportovane'ho software

(příloha č. 4) a servisovaného hardware (příloha č. 5).
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IV. Cena za dílo

1. Za poskytovanou systémovou podporu a servis, specifikovaný touto smlouvou,

zaplatí měsíčně objednatel zhotoviteli částku ve výši:

42 000,— Kč bez DPH

9 240,- Kč 22% DPH

51 240,- Kč vč. DPH

V této ceně není zahrnuta cena za náhradní díly vč. dopravného, cla, DPH a

případné výkony objednané nad rámec této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci. Měsíční smluvní cena a náklady,

které nejsou zahrnuty do paušální ceny bude vyúčtována formou faktury, věcně

schválené pověřeným zástupcem objednatele, vždy do 10 kal. dnů od ukončení

měsíce.

gpga “Haši 45023

VI. Zvláštní ujednání

4. Tento dodatek má dvě strany a tři přílohy:

— přílohou č. 4 je aktualizovaný supportní list,

- přílohou č. 5 je aktualizovaný servisní list.

- přílohou č. 6 je aktualizovaný formulář „Hlášení o problému“

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Ostrava - Jih svým

usnesením č. 1443/M ze dne 11.12.2003.

6. Dodatek je sestaven ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě

objednatel.

7. Tento dodatek nabývá platnosti od 1.1.2004.

8. V ostatním zůstává smlouva o systémové podpoře a servisu Evid. č. 029-P94 ze dne

15.12.2000 beze změny.

i 7 asn -
„„ „mm

v ‘27-. ,N: _ f1

V Ostrave dne “ii, “» W]

 

za o je nate e za zhotovitele

MgrfOtakar Veřovský MEDIUM SOFT a.s.

starosta Ing. Jaroslav Macháč

v \!
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Příloha č. 4

Supportní list č.1

 

Podporovaný software — v rozsahu ke dni podepsání tohoto dodatku č. 1:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Operační systém SCO UNIX ver. 5.0.5

Databázové prostředí INFORMIX ver. IDS 7.3

UNIPLEX BASE II PLUS, AOS ver. 8.10

Operační systém LINUX SuSE ver. 6.4, 8.0, 8.1, 8.2

Operační systém LINUX RedHat 7.0

Operační systém WINDOWS 2000 Server pro Citrus

Citrix MetaFrame XP 1.0

Operační systém pro desktopy WINDOWS 9.x, 2000, XP
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Příloha č. 5

Servisní list č.1

Servisovaný hardware — V rozsahu ke dni podepsání tohoto dodatku č.1:

l. Servery — SCO UNIX server

— Intranet server

— Aplikační server Ginis

— Proxy server

- File server

- Backup server

2. Desktopy - veškeré PC s OS LINUX

— veškeré PC s OS WINDOWS

dodané zhotovitelem objednateli od 29.10.1992 (dle předávacíoh protokolů).

3. Síťové komponenty - veškeré síťové komponenty dodané zhotovitelem objednateli od

29.10.1992 (dle předávacích protokolů).

4. WYSE Technologie — veškeré dodávky zprodukce WYSE Technologie dodané

zhotovitelem objednateli od 29.2.1992 (dle předávacich protokolů).

5. Ostatni — ostatni dodávky (tiskárny, atp.), kromě dodávek charakteru spotřebního

materiálu dodané zhotovitelem objednateli od 29.10.1992 (dle předávaeich protokolů).

   Za zhotovit

 

Smlouva o systémové podpoře a servisu — dodatek č.1 ke smlouvě Evid. č. 029-P94

 





 

 

Příloha č. 6

 

 

Hlášení o problému č.:

Zodpovědná osoba dle smlouvy:

 

. Faxové zpráva pro:

MEDIUM SOFT a.s.

Cihe ' 00

Tel.: , fax: , e-mm'l: sos@mediumsoft. cz

 

 

Hlášení podává:

Organizace: ........................................................................... Naléhavost: ..

Jméno: .................................................................................... Funkce/telefon:

Datum/hodina: ......................................................................... Podpis: ..............................................................

 

 

Problém se týká:

e Celé sítě e Části sítě, které: ............................................

6 Všech uživatelů e Skupiny uživatelů, jaké: ..................................

e Jednoho uživatele, kterého: .............“ .....................................................................................................

9 Funkce serveru ................................................................ e Jiného zařízení, jakeho: .................................

9 Funkce koncového zařízení, jakého:

9 Aplikačního softwaru: ......................................................................................................... - .................

úloha :

Problém se projevuje:

e Stále
9 Nahodile

9 Opakované v situaci: ...........................................................................................................................

Podrobný popis problému:

Uveďte, prosím, přesnou specifikaci problemu, včetně například jména softwaru, čísla verze, výpisu chybových hlášení,

postupů užitých k odstranění závady, způsobu vyvolávání problému atd. Jeli to nutné, přiložte další listy ktéto faxové
zprávě.

 

Tučně orámované části vyplní odesílatel

Převzato — přiděleno k řešení: 6 Hardware 9 Systémový software 9 Aplikační software

Jméno: .................................................... Datum/hodina: .............................. Podpis:

Dohodnutý termín řešení: Vícenáklady:

(nad paušální částku za servis)

Převzato zpět objednavatelem:

Jméno: Datum/hodina: Podpis: ...........................   
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1. Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava Jih [% OO ibq 4 * “L

Sídlo: Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zastoupeno: Mgr. Otakarem Veřovským, starostou

IČ: 00845451

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojenízKB a.s. pobočka Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520-761/0100

dálejen objednatel

2. MEDIUM SOFT a.s.

Sídlo: Cihelní 14, 702 00 Ostrava

Zastoupena: Ing. Kamilem Drobkem, předsedou představenstva

IČ: 25377132

DIČ: czzs377132

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 1302640-761/0100

Spisová značka B. 1689 vedená u Krajského soudu v Ostravě

dálejen zhotovitel

z důvodu změny zastoupení smluvní strany zhotovitele a změny sazby DPH

uzavírají v souladu s odstavcem IV.8 smlouvy o systémové podpoře a servisu ze dne

15.12.2000, kterým se upravuje:

IV. Cena za dílo

1. Za poskytovanou systémovou podporu a servis, speciňkovaný touto smlouvou, zaplatí

měsíčně objednatel zhotoviteli částku ve výši:

42 000,- Kč bez DPH

7 980,- Kč 19% DPH

49 980,- Kč vč. DPH

VI. Zvláštní ujednání

1. Tento dodatek má jednu stranu.

2. Dodatek je sestaven ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě

objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti od 1.5.2004.

4. V ostatním zůstává smlouva o systémové podpoře a servisu Evid. č. 029-P94 ze dne

15.12.2000 beze změny.

   
[' af? 011w

7 :..? "fie" 1112:1311  
V Ostravě dne  

za zhotovitele

Ing. Kamil Drobek, předseda představenstva





Dodatek č. 3

ke smlouvě o systémové podpoře a servisu ze dne 15.12.2000

Evid. č. 029—P94  

 

 

    

  

 
 

Statutární město Ostrava » Městský obvod Ostrava-Jih

E HK I Dodatek ke smlouvěev. číslo:

M Smluvnístrany m ....... že?...... ? ......%.... _
.....;;;k'........ W- Číslo J“ Gdb

l. Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava Jih

Sídlo: Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zastoupeno: Bc. Karlem Sibinským, starostou „330 dobu nepmmmsfl zastoupen

IC: 00845451 Ž Padimem Míkšasem
DIČ CZOOS45451

% místostarostou

Bankovní spojení:KB a.s. pobočka Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520-761/0100

dálejen objednatel

2. MEDIUM SOFT a.s.

Sídlo: Cihelní 14, 702 00 Ostrava

Zastoupena: Ing. Kamilem Drobkem, předsedou představenstva

IČ: 25377132

DIČ: CZ25377132

Bankovní spojenízKomerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 1302640-761/0100

Spisová značka B. 1 689 vedená u Krajského soudu v Ostravě

dálejen zhotovitel

z důvodu změny zastoupení smluvní strany objednatele a změny sazby DPH

uzavírají dodatek ke smlouvě ze dne 15.12.2000, kterým se upravuje:

IV. Cena za dílo

1. Za poskytovanou systémovou podporu a servis, speciňkovaný touto smlouvou, zaplatí

měsíčně objednatel zhotoviteli částku ve výši:

42 000,- Kč bez DPH

DPH bude účtována ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

v platném znění. Dojde-li ke změně sazby DPH, bude tato nová sazba DPH zhotovitelem

účtována a objednatelem hrazena od doby zákonem stanovené platnosti této nové sazby.

VI. Zvláštní ujednání

1. Tento dodatek májednu stranu.

2. Dodatek je sestaven ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě

objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti od 1.1.2010.

4. V ostatním zůstává smlouva o systémové podpoře a servisu Evid. č. 029-P94 ze dne

15.12.2000 beze změny.

»02— ŽÚÍG

  

V Ostravě dne

     
. Bc. Karel Sibinský, gamma-1W V Iné. Kamil Drobek, předseda představenstva





Datum zápisu:

Spisová značka:

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Právní forma:

Předmět

podnikání:

Statutární orgán -

představenstvo:

Způsob jednání:

Dozorčí rada:

Údaje platné ke dni

Výpis

z obch odn ího rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ostravě

oddíl B, vložka 4229

25. listopadu 2009

B 4229 vede ná u Krajského soudu v Ostravě

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Ostrava - Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00

286 06 582

Akciová společnost

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

živnostenského zákona

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,

elektronických a telekomunikačních zařízení

projektová činnost ve výstavbě

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové

evidence

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

předseda představenstva:

Ing. Jan Světlík, dat. nar. 17. srpna 1958

Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ 702 00

den vzniku funkce: 14. prosince 2011

den vzniku členství: 14. prosince 2011

místopředseda představenstva:

Ing. Vladimír Měkota, dat. nar. 3. prosince 1964

Praha 8 - Březiněves, K Březince 254/30, PSČ 182 00

den vzniku funkce: 14. prosince 2011

den vzniku členství: 14. prosince 2011

člen představenstva:

MILAN JUŘÍK, dat. nar. 22. srpna 1979

Výškovická 445/149, Výškovice, 700 30 Ostrava

den vzniku členství: 20. června 2013

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají

vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden

musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.

předseda dozorčí rady:

Ing. František Šupík, dat. nar. 15. září 1954

Stará Ves nad Ondřejnicí, Proskovická 575, PSČ 739 23

den vzniku funkce: 14. prosince 2011

den vzniku členství: 14. prosince 2011

: 18.09.2013 06:00
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Akcie:

Základní kapitál:

Ostatní

skutečnosti:

oddíl B, vložka 4229

člen dozorčí rady:

Mgr. Pavel Filipčík, dat nar. 14. dubna 1975

Brno- Líšeň, Zikova 2113/22, PSČ 628 00

den vzniku členství: 18 října 2010

člen dozorčí rady:

Ing. Martin Trojan, dat. nar. 16. března 1969

Ostrava— Hrabůvka, Mjr Nováka 1370/2, PSČ 700 30

den vzniku členství: 13. ledna 2012

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité

hodnotě 80 000,- Kč

1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité

hodnotě 40 000 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité

hodnotě 4 000 000,- Kč

49 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité

hodnotě 400 000,- Kč

79 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité

hodnotě 40 000,- Kč

96 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité

hodnotě 4 000,- Kč

70 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité

hodnotě 400,- Kč

103 972 000,- Kč

Splaceno: 103 972 000,- Kč

Na společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. jako nástupnickou

společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením: 1.

veškeré jmění společnosti VÍTKOVICE ITS a.s., sídlem Ostrava,

Vítkovice, Ruská 60, Psč 706 02, IČ 619 72 576, zapsané v

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle

B., vložka 2940 (včetně práv a povinností z pracovněprávních

vztahů), 2. veškeré jmění společnosti MEDIUM SOFI" a.s., sídlem

Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 14, PSČ 702 00, IČ 253 77

132, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Ostravě, oddíle B., vložka 1689 (včetně práv a povinností z

pracovněprávních vztahů), a dále 3 veškeré jmění společnosti

NETPROSYS s. r..,o sídlem Brno, Zábrdovice, Cejl 62, PSČ 602

00, IČ 253 44 536, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, oddíle C., vložka 27645 (včetně práv a

povinností z pracovněprávních vztahů), které jako zanikající

společnosti byly zrušeny a zanikly bez likvidace s právním

nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2011.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ostravě

Údaje platné ke dni: 18.09.2013 06:00 2/2


