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w DODATEK Č. 1
K DOHODĚ O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ ZE DNE 19.11.2013

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo
se sídlem:

vnitra

00007064
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu:

IČO:

(dále jen „Centrál

- a -

Město Moravské Budějovice,
se sídlem:
IČO:

nám. Míru 31, Moravské Budějovice
00289931,

Jejímžjménem jedná Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
(dálejen „Zadavatel11)

(CearáU zadavatel a Zada™«1 společně jen „účastníci” nebo „smluvní strany”)

89/2012TZde"íh0 TéSk‘ “ r°kU- V SO“lad“ s -stanovením § 1746 ods. 2 zákona ě

smluvními stranami dne 19.11.2013 (dále jen „Dodatek11).
, tento



PREAMBULE
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A) Centrální zadavatel je dle 6 12 odst 1 zákona č 9/iq^q ck w , . .

technolog ’ 3 mim° Jme Pln‘ koordinační úloh“ informační a komunikační

B) V lada České republiky přijala usnesení vlády České republiky č. 735 ze dne 25 září 2013 řdále ien 
„Usnesen, vlády-), kterém Účastníkům doporučila uzavřít dohodu o centralizovaném zadává '

ienCTcT--T f Hod316' ^ ?dh°dlán podP°rovat oblast informačních a komunikačních technologií (dále 
í } P?dp0r°Vat rozv°J vědomostí a znalostí souvisejících s ICT mezi obyvateli české 

republiky v souladu s usnesením vlády ze dne 20. června 2001 č 624 o Pravidlech vác H' i

způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů; 3

nonÍTt^r5011 0dh0dlání používat pouze Platně licencovaný software Microsoft a 

pouze platné licencované používaní software Microsoft na všech úrovních veřejné správy;

dále odhodlán Prosazovat dodržování práv duševního vlastnictví v souladu se

produkrt ,ct subjeMm

Government v České republice;

a podporovat

veřejné správy, 
ve veřejné správě, a (ii) podporu služeb e-

~ ls «di°i
zakazkach, ve zněm pozdějších předpisů, jménem svým a Zadavatele, na účet svůj a Zadavatele 
zadavaci řízenii a zadavat veřejné zakázky na poskytování softwarových produktů Microsoft 
uvedených v Usnesen, vlády (dále jen „Produkty Microsoft"), a to dle specifice která bvla 

vymezena v zadávacích podmínkách otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou zakSu 
£ « produktu Microsoft (dále jen „Dohoda"), na základě kterého byla dne 1 12 2014

HCenCÍ " Pr°dUktŮm MÍCr°SOft’ Čj‘ MV-*357«l-il7/klKT.

na

, Za-m' -aby Centrální ^avatel prováděl i nadále jménem Zadavatele na účet
to c nn ř Zadavaci nzeni a 2303val dílčí veřeJné zakázky na základě uzavřené Rámcové smlouvy a 
to s poukazem na ustanoveni § 273 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek^ve

P°zděJS'ch predpisvů’ v režimu zákona č. 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisu, jakož i za podmínek stanovených v Dohodě a Rámcové smlouvě,

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:



1. PŘEDMĚT A ÚČEL

'“SESs^sksssssar-
ral-I ””^UVed“é se Smluvni^«><>■%. že Slánek 5.1 Dohody se

1.

ssis

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek je účinný ode dnejeho podpisu smluvními stranami.

2.2 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky.

2cLlZ°°daS3£%Z«**-* *—-» (2, obdriM

DOda“k Pfe&tlÍ' S jeh° "■»*“ a „a duta

1 schválila Rada města Moravské Budějovice dne 26.6.20172.5. Uzavření dodatku č.
69/2017/3 usnesením RM-

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Jméno: Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.
Funkce: ředitel odboru kybernetické
bezpečnosti a koordinace
informačních a komunikačních
technologií
Datum:
Místo: Praha

Město Moravské Budějovice
Jiného: Ing. Vlastimil Bařinka
Funkce: starosta města Moravské Budějovice
Datum: ,/2 ť ic
Místo: Moravské Budějovice
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