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Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. D158088253

mezi ČR-Českou správou sociálního zabezpečení a Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Dodatek č. 4

(dále jen „Dodatek“)

ke Smlouvě o provádění správy a administrace, servisu, údržby a podpory aplikačního

programového vybavení včetně poskytování hot-line č. D158088253

ze dne 9.8.2005 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.12.2008, Dodatku č. 2 ze dne 22.4.2010

a Dodatku č. 3 ze dne 22.10.2013

(dále jen ,,Sm|ouva")

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25, 225 08 Praha 5

osoba oprávněná

jednat: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel

IČ: 00006963

bank. spojeni: Česká národní banka

číslo účtu: _

dále jen „Odběratel“

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

Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 — Nusle

jednající: jednatelem—

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8954

IČ: 44851391

DIČ: CZ44851391

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: _

dále jen „Dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na Dodatku ke Smlouvě v následujícím znění:

Stranatz 3 „ hř'čŘ—Á čěsíá správa sociálního zabezpečení

 

 



 

_ Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 0158088253

mezi CR-Českou správou sociálního zabezpečení a Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

|. Preambule

I.1. Smluvní strany se v souladu s odst. X.5. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku z důvodu

aktualizace znění vybraných ustanovení Smlouvy.

ll. Předmět dodatku

lI.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna vybraných ustanovení Smlouvy související se změnou

ceny za poskytování služeb Dodavatele dle bodu |.1.1. a bodu l.1.3. Smlouvy.

Ill. Změny a doplnění vybraných ustanovení Smlouvy

|||.1. Odst. IV.2. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

IV. 2. Cena za jeden měsíc poskytování telefonického a e-mailove'ho poradenství (hot-line)

jako plnění Dodavatele dle ustanovení bodu /.1.1. této smlouvy se vypočte jako

součin počtu hodin odpracovaných Dodavatelem i hoto lnění v říslušném

měsíci a cen za 'ednu hodinu práce, která činí

  

   

|||.2. Odst. IV.4. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

IV. 4. Cena za plnění Dodavatele dle ustanovení bodu I. 1.3. této smlouvy bude smluvními

stranami sjednána vždy samostatně pro každé jednotlivé dílčí plnění na základě

oběma smluvními stranami odsouhlasené kalkulace časové náročnosti lnění

Dodavatele a říslušné cen za 'ednu hodinu práce, která činí

    

 

  

Kalkulaci časové

náročnosti plnění uvede Dodavatel v příslušné dílčí nabídce a Odběrate/ odsouhlasí

vystavením příslušné objednávky dle ustanovení odst. Il.3. této smlouvy. Vceně je

zahrnuto i poskytnutí práv kužívání APV, modifikovaného nebo vytvořeného na

základě plnění Dodavatele dle ustanovení bodu l. 1.3. této smlouvy, Odběrate/i.

|||.3. Prvnim dnem čtvrtého měsíce po nabytí účinnosti tohoto Dodatku se odst. IV.2. Smlouvy

nahrazuje timto novým zněním:

IV.2. Cena za jeden měsíc poskytování telefonického a e-mailověho poradenství (hot-

line) jako plnění Dodavatele dle ustanovení bodu I. 1. 1. této smlouvy se vypočte jako

součin počtu hodin odpracovaných Dodavatelem v rámci tohoto lnění v říslušném

měsíci a cen za 'ednu hodinu práce, která činí

    

|||.4. Prvním dnem čtvrtého měsíce po nabytí účinnosti tohoto Dodatku se odst. |V.4. Smlouvy

nahrazuje tímto novým zněním:

IV.4. Cena za plnění Dodavatele dle ustanovení bodu /. 1.3. této smlouvy bude smluvními

stranami sjednána vždy samostatně pro každé jednotlivé dílčí plnění na základě

oběma smluvními stranami odsouhlasené kalkulace časové náročnosti lnění

Dodavatele a říslušné cen za 'ednu hodinu práce, které činí

 

  

  

  

  

Kalkulaci časové náročnosti

plnění uvede Dodavatel vp su n I I na I ce a Odběratel odsouhlasí

vystavením příslušné objednávky dle ustanovení odst. II.3. této smlouvy. V ceně je

zahrnuto i poskytnutí práv kužívání APV, modifikovaného nebo vytvořeného na

základě plnění Dodavatele dle ustanovení bodu I. 1.3. této smlouvy, Odběrate/i.
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Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. D158088253

mozi ČR-Českou správou sociálního zabezpečení a Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
 

|V.1.

lV.2.

|V.3.

IV.4.

IV.5.

V.1.

Štíařiá 3 z 3 *

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany se dále dohodly, že součástí tohoto Dodatku je i změna osoby oprávněné jednat

za Odběratele a změna osoby jednající jménem Dodavatele dle identifikace smluvních stran na

straně 1 tohoto Dodatku.

Při stanovení cen včetně DPH uvedených vtomto Dodatku byla použita sazba DPH platná

k datu nabytí účinnosti tohoto Dodatku ve výši 21 %.

Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá

účinností od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém tento

Dodatek vstoupil v platnost. Dnem nabytí platnosti se tento Dodatek stává nedílnou součástí

Smlouvy.

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích s platností originálu, z nichž tři obdrží Odběratel a

dva Dodavatel.

V. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po

vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle. Na důkaz dohody o všech

ustanoveních tohoto Dodatku připojují pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční

podpisy.

V Praze dne ......a/ť/h/f/

Za Odběratele:

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,

 

ústřední ředitel jednatel

Česká republika - Česká Správa sociálního Atos lT Solutions and Services, s.r.o.

zabezpečení

" ER - česká správa šoaíhčžšiíežpeěéňi



 


