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Dodatek č. 3
ke smlouvě o implementaci a poskytování podpory Log/event Managementu

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,,Smlouva ")

Česká republika - Ministerstvo zahraniČních věcí

se sídlem Loretánské nám. 5, 118 00 Praha l
zastoupená

IČO: 45769851; DIČ: CZ45769851

(dále jen .,Objednatel" nebo ,,MZV") na straně jedné

a

ComSource s.r.o.
se sídlem Nad Vršovskou horou 1423/10, 101 00 Praha 10

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 163642
zastoupená

IČO: 290 59 291; DIČ: CZ290 59 291

Bankovní spojení:

(dále .jen ,,Poskytovatel") llä straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě.

Článek I
Změna

1.1. V článku 2.2 c) se mění rozsah čerpání služeb spojených s integrací s projektem ,,Zvýšení
bezpečnosti ICT", a to následovně:
,,Systém LMje nutno integrovat s novými bezpečnostními technologiemi, které budou součástí
jiného projektu, viz příloha č. l smlouvy. Popis způsobu plnění předmětu veřejné zakázky, bod
7. Službu bude poskytnuta v rozsahu 611,2 hodin čerpaných postupně podle potřeby

1.2. V článku 4 se mění celková cena za poskytované služby specifikované v ČI. 2 této smlouvy, a to
následovně:
,, Celková cena za poskytované služby speci/íkované v ČI. 2 této smlouvy je stanovena dohodou
na základě nabl'dky poskytovatele v celkové částce 3 503 800 KČ (slovy: tři miliony pět set tři
tisíc osm set korun česk;ých) bez daně z přidané hodnon' (dále jen ,,DPH"), 1/'. 4 239 598 Kč
(.slovy.' č(ýři miliony dvě stě třicet devět tisíc pěl sel devadesát osm korun českých včetně DPH
Tato cena je cenou nejvýše přípustnou a konečnou a zahrnuje rovněž veškeré náklady
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poskytovatele, jako jsou cestovní náhrady, přiměřený zisk, pojištění, cla, kursové rozdíly včelné
ceny práv poskytnuých podle článku 13. této smlouvy, apod.

Článek Il
ZávěreČná ustanovení

2.1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích s platností originálu, z nichž

Poskytovatel i Objednatel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

2.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

za Objednatele za Poskytovatele

V Praze dne V Praze dne
30 -12-2022

r

jed) telé společnosti
l
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