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Dohoda o změně smlouvy Č. 035v—02A61580D893 “*

mezi (ZR—Ceskou správou sociálního zabezpečení a Atos IT Solutions and Scnfíccs, s.r.o.
 

Dohoda 0 změně

smlouvy č. 035—02-61580

uzavřené dne 12. 4. 2002 v platném znění

mezi těmito smluvními stranami

Česká republika » Česká správa sociálního zabezpečení

Sc sídlem Křížová 25, 225 08, Praha 5

KČ: 00006963

Zastoupené: prof. jUDrÁ/lílémem Kahounem, Ph.D., ústředním ředitelem

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

Sc Sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha, 4

IC: 44851391

Zastoupená: jednatelem :;

jednatelkou

I. Uvodní ustanovení

Show uvedc‘né smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2002 Smlouvu Č. 0357027615811 ve znění

dodatku Č, 7 ze dne 6.8.2010 (dále jen „Smlomfa“)„ jejímž předmětem je servis zařízení a

administrace l'll systémů.

II. Předmět dohody

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na ukončení následujících dílčích plnění (služeb):

11.1 Ukončení podpory licence Oracle pro databází DMS ke dni 1.1.2012.

Z přílohy Č. 2 Smlouvy se vypouští dílčí plnění:

„ bod Č. 4 Sen/is Oracle

H.?. Ukončení administrace databáze DMS a administrace serverů sarcís7 a sarcísčš “včetně

souvisejícího diskového pole ke dni 1.2,2012.

Z přílohy Č. 1 Smlouvy se u následujících dílčích plnění ruší paušální platba za sends a nahxazufi

sc Slí1ž130u/S0rvísem na objednávku:

— bod Č. Z Servis

bod Č. 10 Servis H\lí/ Rack 1

— bod č. 15 Zrcadleni datového skladu
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Z přílohy c. 2 Smlouvy se vypouští dílčí plnění:

— bod Č.

č.

3 Servis

() Semis Solaris

  

Z přílohy Č. 3 Smlouvy se vypouští dílčí plnění:

služba „\dmlnistmcc DB lnformix a Oracle“, pod kterou byly poskytovány služby

administmcc databáze DMS & souvisc'ících serverů sarcis7 a sarcisS

  

  

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

Tuto dohoda ;c sepsána vc Čtyřcch stejnopiscch :; platností originálu, z nichž Ceská správa

sociálního zabezpečení obdrží tři vyhotovení.

flÍato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními srmxmml a účinnosti dne

1.1.2012.

  

 

sociálního zabezpečení:

Podpis: .............................

Jméno: prof. JUDrNilémem Kahouncm, Ph.D.

Funkce: Ústřední ředitel Cssz

“( ;; r” figz’fiflrflgw„z„„

Datum: ..............................................................

  

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

 

   
Podpis:

 

Jméno:

Funkce: ! cdnatcl

Datum: ..............................................

 

 

  

  Za Atos IT Solutions/pand Service; , s.r.o.:

Podpis:

Funkce: _) cdnatclka

Datum: ......................  
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