
DODATEK č. 1

K Rámcové smlouvě o poskytování poradenské

a konzultační činnosti

1. Operátor ICT, a.s.

se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

ico: 02795231

DIČ: CZ02795281

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19676

zastoupena Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a lng. Vladimírem Zadinou,

členem představenstva
'

(dále jen ,. bjednatel“)

2. EAX Labs s.r.o.

se sídlem Křižovnické 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 05812348

DIČ: CZ05812348

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 271230

zastoupena panem Martinem Deverou, jednatelem společnosti

(dále jen„ “)

uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ust. š 1742 odst. 2 a nás|. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento DODATEK Č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování

poradenské a konzultační činnosti uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.06.2017 (dále jen

„smíouva"), pro oblast inteligentní sensoriky, snímačů a čidel na projekt „Smanifjkace veřejného

osvětlení“ (dále jen jako „dodatek“).

I.

Předmět dodatku

1 Předmětem tohoto dodatku je úprava doby trvání smlouvy, resp. účinnost smlouvy stanovená

v závislosti na maximální čerpatelné částce ňnančního limitu, která se tímto navyšuje o 220 tis.

Kč bez DPH.

2 S ohledem na znění odst 1 tohoto článku se text odst. 1 čl. Vl smlouvy. ve znění:

„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vyčerpáni peněžního plnění ve výši 170.000,-

Kč bez DPH.“

nahrazuje textem:

„
Tato smlouva se uzav/rá na dobu určitou, a to do vyčerpán! peněžního plnění ve výši 390.000,-

Kč bez DPH.“

3 Veskera další ustanoveni smlouvy zůstávají beze změny, a to včetně smluvního ujednání čí.

V. smlouvy o výši odměny poskytovatele ve smyslu hodinové sazby.
4 S ohledem na odst. 2 tohoto článku dodatku se odst. 1 čl. V. smlouvy dále doplňuje o

pododstavec 1a ve zneni"

„1a. Předpokládaný celkový časový rozsah služeb poskytovaných na základě smlouvy ve znénl

pozdějších dodatků činí 39 človékodnl (tj. 312 hodin dle hodinové sazby)."
Toto ustanovení představuje přepočet člověkodnl na základě navýšení finančního limitu

smlouvy pro oba konzultanty zároveň a nahrazuje původní ujednání o rozsahu číověkodnl dle

Přílohy č. 1 ke smlouvě.



5. Duvodem pro uzavření dodatku je potřeba doplnění služeb o konzultanta na pozice:
o specialista pro oblast infrastruktury, sítí, serverů a datových úložišť,

o specialista pro oblast sběru, zpracování a analýzy dat.

6. Výše uvedený postup není v rozporu s interními předpisy objednatele vztahujícími se

kzadávánl veřejných zakázek, neboť celkový limit plnění smlouvy ve znění tohoto dodatku

nepřekračuje limit pro poptávkové řízení dle zmiňovaného interního předpisu,

Il.

Závěrečná ustanoveni

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveřejněn v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené

vtomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 5 504 zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2. Smlouvu, ve znění pozdějších dodatků lze modifikovat či doplňovat pouze písemnými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

3. V ujednáních výslovné neupravených tímto dodatkem, se tento řídí příslušnými právními

předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších

předpisů.

4. Tento dodatel nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami. Účinnost nastává

zveřejněním v registru smluv.

5. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží

každý jedno vyhotovení.

6. Přílohu tohoto dodatku č. 1 tvoří aktualizovaná speciňkace služeb, která nenahrazuje

specifikaci služeb dle Přílohy č. 1 ke smlouvě, ale tuto doplňuje pro oblast činnosti nového

konzultanta.

7. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek

byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na

některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne
_. _.

201746 lo



Příloha č. 1 - Specifikace poskytovaných služeb specialisty pro oblast infrastruktury, sítí.

serverů a datových úložišťa pro oblast sběru, zpracování a analýzy dat.

o Zmapování současného stavu sítí, komunikací a infrastruktury pro potřeby vytvoření komunikační

sítě s využitím veřejného osvětlení

o návrh rozhraní na komunikace po silovém elektrickém vedení,

o specifikace možností využití bezdrátových technologií pro datové přenosy (například: LTE, radio,

..) a jejich napojení na komunikace po silovém vedení,

o návrh modernizace komunikační infrastruktury s ohledem na vytvoření nové sítě pro správu a

řízení VO (stavební prvky: F\N, přepínače, směrovače, ...),
- identifikace a specitikace přípojných bodů v rámci města, '

o zmapování současných sítí, které je možné využít pro připojení zvažované loT komunikační

infrastruktury
u analýza zdrojových dat a návrh koncepce jejich sběru, klasifikace (rozdělení dle typu), zpracování

a poskytnutí podkladů pro jejich následné vyhodnocení

o návrh cílového stavu zpracování dat z koncových zařízení (chytré lampy, snímače, čidla a

sensory),

o návrh integrace dat ze systému pro správu VO do datové základny loT (vazba na ostatní projekty
Smart Cities),

o popis „best practice/bad practice“,

o spolupráce s ostatními členy týmu „Smartiňkace veřejného osvětlení",

o sestavení modelových scénářů architektury z nichž jednoznačně vyplyne koncept komunikační

infrastruktury a náklady na její vybudování (CAPEX/OPEX),

o spolupráce na zapracování konceptu „Smartifikace veřejného osvětlení" do konceptu „Smart

Cities“.


