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EVROPSKÁ UNIE 200743

EVROPSKÝ FOND PRO REGlONÁLNÍ ROZVOl .

lNVESTlCE oo VAŠÍ BUDOUCNOSTI op Výzkum a vývoj

pro inovace

 

DODATEK č. 4

SMLOUVY O VYTVOŘENÍ SUPERPOČÍTAČE — MALÉHO

CLUSTERU

A O PRONÁJMU MOBILNÍHO DATOVÉHO CENTRA

Smluvní strany:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,

sídlo: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava — Poruba,

IČ: 61989100, DlČ1C261989100,

jednající: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor

(dále jen „Objednatel"),

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

sídlo: Doudlebská 1699/5,140 00 Praha 4 — Nusle,

IČ: 44851391, DIČ: CZ44851391,

zápis O Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 8954,

jednající: lng. Emil Fitoš, jednatel,

nástupnická společnost společnosti BULL s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, Praha 2, PSČ

120 00, Identifikační číslo: 492 42 954, zaniknuvší v důsledku realizace fúze sloučením

(dále jen „Dodavatel"),

uzavřely níže uzavřeného dne, měsíce a roku dodatek Smlouvy O vytvoření superpočítače — malého

clusteru a o pronájmu mobilního datového centra, uzavřené Smluvními stranami dne 28. 12. 2012, ve

zněníjejích pozdějších změn a dodatků (dále také jen „dodatek“ 3 „Smlouva"), v následujícím znění:
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l.

Vysoké škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě, číní nesporným, že se dohodly

na změně posledního nečíslovaného odstavce Přílohy č. 5 (Platební harmonogram) Smlouvy,

který se mění a doplňuje aje nadále součástí Smlouvy v následujícím znění:

Po naplnění milníků „Komplexní dodávka Mobi/ního datového centra a Systému pro náročné

výpočty včetně Školení" vzniká Dodavatel/' nárok fakturovat po dobu tří následujících let úhradu

ceny proaktivního servisu a systémové podpory, a to zpětně za každých uplynulých 12 po sobě

jdoucích měsíců (365 po sobě jdoucích dnů) od naplnění uvedeného milníku, a to v částce

odpovídající 1/3 ceny uvedené v odst. 11.1.2 Smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele

požadovat služby proaktivního servisu a systémové podpory vsouladu s článkem 10 Smlouvy již

před zahájením splácení této části ceny Díla. Smluvní strany sjednávají, že shora uvedený

způsob fakturace se použije toliko pro období prvních dvou let poskytování proaktivního

servisu a systémové podpory, tj. období od 12. 5. 2013 do 11. 5. 2015. Za zbývající období bude

cena poskytování proaktivního servisu a systémové podpory uhrazena následujícím způsobem:

- za období od 12. 5. 2015 do 31. 12. 2015 sjednávají Smluvní strany datum 30. 11. 2015

jako datum uskutečnění dílčího plnění ve smyslu § 21 odst. 5 pism. a) zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, přičemž Dodavatel je

povinen vystavit a doručit objednatelifakturu - daňový doklad za předmětné plnění, ve

výši 457 315,80 Kč bez DPH, ve lhůtě do 5 dnů ode dne uskutečnění dílčího plnění,

 

 

— za období od 1. 1. 2016 do 11. 5. 2016 sjednávají Smluvní strany datum 14. 5. 2016 jako

datum uskutečněnídílčího plnění ve smyslu § 21 odst. 5 pism. a) zákona

č.235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, v platném znění, přičemž Dodavatel je

povinen vystavit a doručit Objednatelifakturu — daňový doklad za předmětné plnění, ve

výši 259 080,20 Kč bez DPH, ve lhůtě dle obecně platných předpisů, respektive dle

příslušných ustanovení Smlouvy.

 

Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná beze změny.

Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci

smluvních stran.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v počtu čtyř (4) stejnopisů s platností originálu, z nichž po

podpisu obdrží Objednatel tří (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovem’.

Obě smluvní strany po řádném přečtení dodatku Smlouvy prohlašují, že jsou znalé všech

právních důsledků tímto dodatkem vyvolaných a že je projevem jejich svobodné a pravé vůle. Na

důkaz těchto tvrzení a souhlasu s jeho obsahem připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Objednatel Dodavatel

3. 11. 2015 25 -í[l— 2015
V Praze, dneV Ostravě dne

    

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor
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AtGS

Ja’, níže podepsaný jednatel společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o.. se sídlem

Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, IČ: 44851391, zapsané ve veřejném rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.C8954 (dále jen „Atos“ nebo ,.zmocnitel“). tímto

uděluji plnou moc

Plná moc

panu Jaroslavu Vojtěchovi,

bytem_25101 Říčany, dat. narození-1962

(dále jako „zmocněnec“)

aby za mne plném rozsahu a se všemi právy a povinnostmi z takového zmocnění

vyplývajícími jednal a fyzicky či elektronicky podepisoval veškeré dokumenty (tzn. smlouvy,

nabídky, obchodní sdělení, podání na obchodní rejstřík, výpovědi, žádosti, čestná prohlášení

atd.), na kterých je v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nezbytný podpis mé osoby

jako jednatele společnosti a dále jménem společnosti Atos jednal sorgány státní správy,

Finančním úřadem, pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení atd..

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn učinit vše, co v zájmu zmocnitele za

vhodné uzná, především je oprávněn podávat či přebírat veškeré písemnosti s výše uvedeným

zmocněním související.

Tato plná moc je, co do výše hodnoty smlouvy či nabídky omezena na částku 80.000.000,-Kč

pro jednotlivý případ.

Tato plná moc je platná do odvolání.  

  

V Praze, dne 15.6.2015

pa lng. Emil Fitoš

l společnosti


