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Dodatek č. 3
PPR-18584-68/ČJ-2015-990656

k Rámcové smlouvě o poskytování technické podpory a rozvoje aplikace NS-SIS II, uza'vřené
dne 26.2.2016, ve znění jejích předchozích Dodatků

(dále jako Dodatek")

Číslo smlouvy objednatele: PPR 18584-55/ČJ-2015-990656

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby

Policejního prezidia České republiky
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, ŘPVS - pošt. schr. 62/ŘPVS,

PSČ 170 89, Praha 7

(dále jen ,,Objednatel")

a

HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 1974
Sídlo: Za Brumlovkou 1559/5, PSČ 140 00, Praha 4
IČO: 17048851
DIČ: CZ17048851
Zastoupená: Ing. Janem Kameníčkem, jednatelem
Korespondenční adresa: Za Brumlovkou 1559/5, PSČ 140 00, Praha 4

(dále jen ,,Dodavatel")
(společně dále také ,,Smluvní strany", nebo jednotlivě ,,Smluvní strana")

I.

l. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 17, odst. 17.9. Rámcové smlouvy o
poskytování technické podpory a rozvoje aplikace NS-SIS II, uzavřené dne 26.2.2016, ve mění
jejích předchozích dodatků (dále jen ,,Smlouva"), dohodly na tomto Dodatku, kterým se mění
osoba oprávněná jednat v záležitostech smluvních za Dodavatele a zároveň se mění osoba
oprávněná jednat v záležitostech technických za Dodavatele.

2. Na základě tohoto Dodatku se mění mění odst. l, Přílohy Č. 4, Smlouvy:

l Osoby oprávněnéjednat v záleŽitostech smluvníchjsou oprávněny vést s druhou Smluvní stranou
jednání obchodního charakteru a měnit či rušit Smlouvu resp. Prováděcí smlouvu a uzavírat k ní
v souladu se ZVZ dodatky. Těmito osobamijsou."

Za Objednatele zůstává oprávněná osoba beze změny.
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Za Dodavatele.'

Ing Jan Kameníček, jednatel společnosti HEWLETT PACKARD s.r o (disponuje podpisovým ;ŕávem
ke smluvním dokumentům)

3. Dále se mění znění odst. 2, Přílohy č. 4, Smlouvy:

2. Osoby oprávněné jednat v ZáleŽitostech technických jsou oprávněny vést jednání technického
charakteru, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí plnění dle této
Smlou]y, zejména podepisovat příslušné akceptační protokoly a poskytovat stanoviska
v technických otázkách. Tyto osoby nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat
dodatky. Těmito osobamijsou.'

Za Objednatele zůstávají oprávněné osoby beze změny.

Za Dodavatele.'

- Manažer projektu Dodavatele

nebo

- Accountový manažer Dodavatele

nebo

- Manažerka dodávky projektů Dodavatele

II.

l. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní

strana obdrží dvě (2) vyhotovení.
3. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma

Smluvními stranami.

V P,a,, dn,2-7. 07. 2%

Objednatel:

o vnitra

Zast.: plk. Mgr. Pavel Osvald
Funkce: ředitel ŘPVS PP ČR

v Na2e dne 43 ,ľ. 40/&

Dodavatel:

HEWLETT-PACKAR s.r.o.
Zast.: Ing. Jan Kameníček
Funkce: jednatel společnosti
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