
 

Dodatek č.2

(dále jen „Dodatek“)

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

aplikačního programového vybavení včetně poskytování hot-line č. D158085253

ze dne 9.8.2005 ve znění Dodatku č. 1

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25, 225 08 Praha 5

zastoupená: JUDr, Boženou Mlchálkovou -— ústřední ředitelkou ČSSZ

IČ: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

čísroúčtu: _
dále jen„Odběratel“ nebo „ČSSZ“

a

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

Evropská 33 a, 160 00 Praha 6

jednající: , jednatelipanem—apaní—

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

lČ: 44851391

DIČ: < CZ44851391

bank spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: _

dále jen „Dodavatel“ nebo „Siemens“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na Dodatku ke Smlouvě v následujícím znění:
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1.1. Smluvní strany se v souladu 5 odst. lV.8. a X.5. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku

z důvodu aktualizace znění vybraných ustanovení Smlouvy v souvislosti se změnou procesů a

způsobu provozování vybraných APV a změně počtu administrovaných serverů, vedoucí ke

snížení rozsahu služeb spojených s administraci; správou a údržbou APV.

ll. Předmět dodatku

11.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna vybraných ustanovení Smlouvy související se snížením

rozsahu poskytovaných služeb dle odst. l.1.2. Smlouvy.

lll. Změny a doplnění vybraných ustanoveni Smlouvy

lll.1. V tabulce v čl. 1 „Specifikace aplikačního programového vybavení (APV)“ Přílohy č. 1a Smlouvy:

a) V oddíle P1 .2 se vypouští poslední odrážka „aplikace (elektronický formulář) pro e-podání

PO prostřednictvím, Portálu veřejné správy nebo OSSZ“,

b) V oddíle P1.4 se první odrážka nahrazuje textem „APV (orchestrace BT) pro předání dat

na rozhraní systému EKIS“ a druhá odrážka se vypouští.

ll|.2. V kapitole „Správa a administrace platformy BizTalk v ústředí ČSSZ“ Přílohy č. 1a Smlouvy se

mění specifikace podporovaného produkčního prostředí na „i x server v ústředí ČSSZÍ

111.3. V kapitole „Správa a administrace přenosového a workflow systému v ústředí ČSSZ“

Přílohy č. 1a Smlouvy se vypouští věta „Specifikace Dodavatelem poskytovaných výkonů v

rámci správy a administrace workflow systému v ústředí ČSSZ“ a spolu s ní všechny odrážky

uvedené v tomto odstavci níže až po odrážku „Dokumentování provozu“ včetně.

lll.4„Včl„ 4 „Cena za plnění poskytované dle bodu l.1.2. smlouvy v rozsahu dle této přílohy“

Přílohy č. 1a Smlouvy se body a), b) a c) nahrazují následujícím zněním:

a) Cena za jeden měsíc správy a administrace Kmenových evidencí (OS a APV ve všech

iroslředích + aktualizace kmenovi'ch evidencíi vrozsahu dle této přílohy smlouvy činí

b) Cena za jeden měsíc správ & administrace latform BizTalk v ústředí ČSSZ v rozsahu

we stopa/onysmlouve-nf—
c) Cena za jeden měsíc správy a administrace přenosového a workflow systému v ústředí

ČSSZ v rozsahu dle této přílohy je tvořena násobkem počtu ři cen 'ch lokalit územních

iracovišť ČSSZ) a ceny za každou jednu lokalitu ve výši

lll.5.Včl. 4 „Cena za plnění poskytované dle bodu 1.1.2. smlouvy v rozsahu dle této přílohy“

Přílohy č. 1a Smlouvy se odstavec suvedenou celkovou cenou za plnění Dodavatele dle

ustanovení bodu ll ,2. Smlouvy nahrazuje následujícím zněním:

„Ce/ková* cena za jeden měsíc poskytování plnění Dodavatele dle ustanovení bodu 1. 1.2. této

smlouvy pro APV siecifikované v této iii/029 smlouvi činí-

lll.6. Text či. 6 „Odpovědná osoby pro servis, údržbu a administrací APV dle této přílohy“ Přílohy č. 3

Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:
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„Odpovědný odbor Odbératele ve smyslu čl. V. této smlouvy pro oblast CEA v ústředí ČSSZje

Odbor 55 »- Odbor provozu centrálních informačních technologií.

Odpovědný odbor Odběratele ve smyslu čl. V. této smlouvy pro oblast podpory administrace EA

na územních pracovištích CSSZje Odbor 52 „„ Odbor systémové, komunikační a technické

podpory.

Odpovědná oddělení Dodavatele ve smyslu čl. V. této smlouvyje Oddělení application

management. “

IV. Závěrečná ustanovení

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

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

k datu nabytí účinnosti tohoto Dodatku ve výši 20%.

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

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

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

Smlouvy.

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích s platností originálu, z nichž tří 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

podplsy.

 

   
Za Odběrat'ele:

JUDr. Božena Michálková _

     

ústřední ředitelka čssz jednatel

Česká republika — Česká správa sociálního Siemens lT Solutions a “Services,

zabezpečení

jednatel

Siemens IT Solutions and Services;

s.r.o,

 


