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ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ
V

CSSZ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Dodatek č. 2

k
Dílčí smlouvě k Rámcové smlouvě
o vývoji a údržbě systému AAA portál — II, číslo 2
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení
Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ
Osoba jednající: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce IKT

Kontaktní osoba:—vedoucí oddělení bezpečnosti IKT

tel:—

wait—
IČO: 00006963
(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ')

na straně jedné
a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 — Nusle

Zastoupená:— jednatelem, zastoupena na základě plné moci ze dne 29.2.2016
Zápis v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954

Kontaktniosobm—
tel-=—
email:—
Bankovni spojení:
č. účtu:

IČO: 44851391
DIČ: CZ44851391
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě také jako „Strana“
a společně jako „Strany“)

Parafováno:

!

____—_-—-----“-í

Z ézafm/zv/M'v/aa

Zhotovitel:

Objednatel:

.
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I.

Předmět Dodatku č. 2

1.

Strany uzavřely dne 30. 11. 2015 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě
systému AAA portál — 11, č. 2, jejímž předmětem je provedení úpravy AAA portálu na základě
požadavků zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a změny organizační struktury ČSSZ od
1. 1. 2016 (dále jen „Dílčí smlouva“).

2.

Strany dále uzavřely dne 29. 7. 2016 Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě, kterým byla doba plnění
této Dílčí smlouvy prodloužena do 30. 11. 2016.

3.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou změny Dílčí smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku
č. 2, na nichž se Strany dohodly.

II.

Změna ustanovení

1.

Text článku 3 odst. 3.1 Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:
„3.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy
do 30. 11. 2017, přičemž v tomto období bude rovněž probíhat plnění. Nároky Objednatele
z vad Díla tím nejsou dotčeny.“

2.

V Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se poslední věta úvodní části ruší a nahrazuje se zněním:
„Doba plnění nastává ode dne účinnosti této Smlouvy a trvá do 30. 11. 2017.“

3.

„4.

Text článku 4 přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:
Harmonogram plnění

Projektové etapy (resp. etapy provádění Díla):
T = datum účinnosti Smlouvy

Etapa I
Úpravy ISIM a AAA API a dotčených konektorů v souvislosti s

realizací legislativních požadavků dle zákona č. 234/2014 Sb., o
státní službě.
Etapa I

Realizace změn organizační struktury ČSSZ k 1. 1. 2016.

T+15

EtapaI
Implementace 550 pro SAP.
Etapa II

T+22

T + 482“

Implementace přidělování rolí na pozici (systemizace) pro SAP.

Parafováno:

Zhotovitel:.

Objednatel:

.
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CSSZ
III.

Závěrečná ujednání
1.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

2.

Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčena zůstávají vplatnosti
a účinnosti beze změn.

3.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží
Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.

4.

Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je
projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento
Dodatek č. 2 vlastnoručně podepisují.

Objednatel:

Zhotovitel:

Jméno: Ing. Milan Shrbený :

Jméno:

FunlÍce: ředitel sekce IKT

!

Funkce: v zastoupení jednatele společnosti

Datum:

:

Datum:

23 41- 2015
/

Parafováno:

10 _11_ 2015

l

Zhotovitel:

Objednatel:

.
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OPIS

A1195
Plná

moc

Já, níže podepsaný jednatel společnosti Atos lT Solutions and Services, s.r.o., se sídlem
Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 141) 00, IČ: 44851391, zapsané ve veřejném rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.C8954 (dále jen „Atos“ nebo „zmocnitel“), tímto

uděluji plnou moc
panu
bytem
(dále jako „zmocněnec“)

aby za mne plném rozsahu a se všemi právy a povinnostmi z takového zmocnění

vyplývajícími jednal a fyzicky či elektronicky podepisoval veškeré dokumenty (tzn. smlouvy,
nabídky, obchodní sdělení, podání na obchodní rejstřík, výpovědi, žádosti, čestná prohlášení
atd.), na kterých je v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nezbytný podpis mé osoby

jako jednatele společnosti.
Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn učinit vše, co vzájmu zmocnitele za

vhodné uzná, především je oprávněn podávat či přebírat veškeré písemnosti s výše uvedeným
zmocněním související.
Tato plná moc je platná do odvolání.

V Praze, dne 29.2.2016

Za Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
pan
jednatel společnosti

mm.-m... ;.

_ ..v

Přijímám zmocnění:

O

- LEGALIZACE

číslo ověřovací knih . O-VI-62-66/2016
ěřuji, že podpis na této listině přede mnou uznala
lastnl tato osoba, jejíž totožnost byla zjištěna z úřed

růkazunar.

* “Pavlína Loučkova
notářské tajemnice
pověřená
JUDr. Evou Nohejlovou
notářkou v Praze

OVĚŘENÍ - VIDIMACE
Ověřuji, že tento opis složený z —1— listu/ů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z -1— listu/ů.

Pavlína Loučkova
notářské tajemnice
pověřená
JUDr. Evou Nohejlovou
notářkou v Praze

