
Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo

Implementace integrace PROXIO s ESSL
dle NSESSS

Číslo smlouvy dle zhotovitele: MS-036/18

Číslo smlouvy dle objednatele: SML/422/2018/OKT

MARBES CONSULTING s.r.o.
se sídlem : Brojova 16, 326 00 Plzeň
zapsána : v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,

vložka 8963
zastoupená Ing. Petrem Vybíralem, jednatelem společnosti
IČ 25212079
DIČ CZ25212079
bank. spojení Československá obchodní banka, a.s., č. účtu 285864960/0300

(dále jen „zhotovitel44)

a

město Sokolov
se sídlem : Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupené : Mgr. Petrem Kubišem, starostou
IČ : 00259586
DIČ : CZ00259586
bank. spojení : Komerční banka a.s., číslo účtu 521391/0100
datová schránka: 6xmbrxu

(dále jen „objednatel44)

(Objednatel a zhotovitel se dále společně označují jen „Smluvní strany44nebo též jednotlivě
jen „Smluvní strana44.)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o
dílo z 30. 11.2018 (dále jen „Dodatek44).
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Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo: Implementace integrace Proxio s ESSL dle NSESSS

1. ÚČEL DODATKU
1.1. Smluvní strany uzavřely 30. 11. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je

dodání a implementace rozhraní mezi agentovým informačním systémem
PROXIO a systémem spisové služby ELISA, změněnou dodatky č. 1 až 6 (dále
jen ,,Smlouva“).

1.2. Účelem Dodatku je pozastavení plnění předmětu Smlouvy, a to z důvodu
očekávané novely NSESSS, která by měla přinést zefektivnění celé integrace,
zjednodušení procesů a zpracování zásadních uživatelských připomínek.

1.3. Účelem tohoto dodatku je dále změna odstavce 7.2 Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:

a) příloha č. 3 ke Smlouvě se nahrazuje přílohou ve znění uvedeném v příloze
č. 1 k Dodatku;
b) čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy zní:

„7.2 Objednatel se zavazuje cenu díla zaplatit ve dvou splátkách na základě faktur
vystavených zhotovitelem po řádném provedení akceptační procedury takto:

1. splátku ve výši 25 % celkové ceny, tzn. částku 87 500 Kč (slovy: osmdesát
sedm tisíc pět set korun českých) bez DPH - nejdříve po akceptaci dokumentu
Analýza/Cílový koncept pro implementaci rozhraní dle NSESSS;
2. splátku ve výši 75 % celkové ceny, tzn. částku 262 500 Kč (slovy: dvě stě
šedesát dva tisíc pět set korun českých) bez DPH - po závěrečné akceptaci
předmětu plnění.“.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty
objednatel.

3.2. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 3 Termíny plnění

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem
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Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo: Implementace integrace Proxio s ESSL dle NSESSS

3.4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které obdrží objednatel i 
zhotovitel.

3.5. Uzavření Dodatku schválila Rada města Sokolova dne 24.10.2022 č. usnesení 
707/26RM/2022.

Zhotovitel

V dne / . //. 2022

Objednatel

V Sokolově dne 2 ^? 2022

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Petr Vybíral
jednatel _r l’

.'C,V

r.O^'

>'J ■ Y/y. ’■OV.

Mgr. Petr Kubiš 
starosta
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Dodatek č. 7 Smlouvy o dilo: Implementace integrace Proxio s ESSL dle NSESSS

Příloha č. 1 dodatku
Příloha č. 3 smlouvy
Termíny plnění

Plnění předmětu této Smlouvy bude pozastaveno nejpozději do 30. 11. 2023. K tomuto
termínu bude smluvně stvrzen harmonogram projektu a potvrzen rozsah plnění pro dokončení
Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS.
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