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livid. číslo Smlouvy u Objednatele: Evid. čislo Smlouvy u Dodavatele:

IT4I/S/2012/ 19 2012-090

DODATEKČJ.

(dále také jen „dodatek č. 2“)

KE SMLOUVĚ () VYTVOŘENÍ SUPERPOČÍTAČE _ MALÉHO CLUSTERU A 0

PRONÁJMU DATOVEHO CENTRA

ZE DNE 28.12.2012

uzavřené mezi

Vysokou školou báňskou — Technickou univerzitou Ostrava

se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ 708 33

a

společností BULL s.r.o., se sídlem Praha 2, Lazarská 11/6, PSČ 120 00

EVROPSKÁ UN|E . 2001—1:

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICEDOVAŠÍBUDOUCNOSTI OP Vyzkum a vyVOj

pro inovace

CL“)



Smlouva o Dílo

SMLUVNÍ STRANY:

(1)

(2)

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Qstrava Poruba, 17“ listopadu 15/2172

IC 61989100, DIC CZ 61989100

Bankovní s o'ení: ČSOB, a.s.

zastoupena pro . ng. Ivo Vondrákem, CSc., rektorem

(dále jen „Objednatel“)

a

BULL s.r.o.

se sídlem Lazarská ] 1/6, Praha 2 120 00

IČ 49242954, DIČ CZ 49242954

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C,

vložce 20397

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s. č.ú._

zastoupená Michalem Martínkem, jednatelem.

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Článek 1

Ujednání stran

. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava platebních podmínek ohledně faktury

vystavené Dodavatelem pod č. 230075.

Smluvní strany se dohodly, že faktura Dodavatele č. 230075 znějící na částku

v celkové výši 89 461 962,26 Kč včetně DPH bude ze strany Objednatele uhrazena

následovně:

(i) 75%, tj. částka ve výši 67 096 471,70 Kč včetně DPH pod VS 230075 do 2

dnů po podpisu tohoto dodatku č. 2,

(ii) 25%, tj. částka ve výši 22 365 490,56 Kč včetně DPH pod VS 2300750 do

31.10.2013.

Smluvní strany se dále dohodly, že Dodavateli bude do 10 dnů po podpisu tohoto

dodatku č. 2 uhrazena ze strany Objednatele jistota ve výši 22 365 490,56 Kč (dále

také „jistota“), která bude případně použita na úhradu platby dle odst. 2, bod (ii),

neboť platba dle odst. 2, bod (ii), má být dle úmyslu Objednatele uhrazena

z projektového účtu Objednatele vedeného u CSOB.
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4. Jistota bude uložena u Dodavatele na jeho bankovním účtu spolu sostatními

finančními prostředky. Jistota nebude úročena.

5. Nebude-li platba dle odst. 2, bod (ii), řádně a včas uhrazena, je Dodavatel oprávněn

použít na její (i částečnou) úhradu jistotu poskytnutou Objednatelem. O této

skutečnosti je Dodavatel povinen dopředu písemně informovat Objednatele včetně

uvedení částky, která bude takto použita na úhradu platby dle odst. 2 bod (ii) dodatku

č. 2.

6. Bude-li (a to i před datem splatnosti) Objednatelem uhrazena platba dle odst. 2, bod

(ii) nebo její část pod příslušným VS, resp. část této platby, tak Dodavatel, do deseti

dnů po připsání předmětné částky na bankovní účet Dodavatele, je povinen poukázat

Objednateli na bankovní účet č. 100 954 151/0300 jistotu, resp. část jistoty

odpovídající výši platby uhrazené Objednatelem. V případě prodlení Dodavatele

s vrácením jistoty, resp. její zbývající části, je Objednatel oprávněn požadovat

zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z nevrácené částky za každý započatý den

prodlení.

7. Dodavatel je oprávněn jednostranně použít poskytnutou jistotu pouze V souvislosti

s neuhrazením platby uvedené V odst. 2 bod (ii) tohoto dodatku č. 2.

8. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven vpočtu dvou (2) stejnopisů splatností originálu,

z nichž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.

9. Obě smluvní strany po řádném přečtení dodatku č. 2 prohlašují, že jsou znalé všech

právních důsledků tímto dodatkem č. 2 vyvolaných, a že je projevem jejich svobodné

a pravé vůle. Na důkaz těchto tvrzení a souhlasu s jeho obsahem připojují podpisy

svých oprávněných zástupců.

V Ostravě, dne ..IE..U.7Z..ZU‘:?2013 V Praze, dne 16. 7. 2013

Objednatel:

    chnická univerzita/' strava BULL s.r.o.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., Michal Martín

rektor jednatel "*“
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REKTOR

VYSOKÉ ŠKOLY BÁNSKÉ—TECHNiCKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

Prof, Ing. ivo Vondrák, CSC.

V Ostravé dne 2. Července 2013

Č.j. 202/13-9910

POVĚŘENÍ

Po dobu mé nepřítomnosti. ve dnech 15. — 19. Července 2013, povéřuji

podpisovým pravem rektora VŠB — Technické univerzity Ostrava pana

prof. ing. Jaromíra Gottvalda. CSC.. prorektora pro rozvoj a sociální

vztahy.

 

VŠB—TU Ostrava, 17 listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava—Poruba

Tei.: +420 597 325 278, Fax" +420 596 918 507, E—mail—


