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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ o DÍLO

uzavřené dle 5 2586 a nás|. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění (dále jen „o.z.")

Operátor ICT, a.s.

Sídlo: Dělnická 213/12, Praha 7 - Holešovice, 170 00

Zastoupená: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva

Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva
IČO: 027 95 231

DIČ: CZ02795281

(dále jen „0bjednateI")
a

Pricewaterhousecoopers Česká republika, s.r.o.

Sídlo: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4

Zastoupené: Tomášem Kučou, na základě plně moci

Ičo: 61063029

DIČ: CZ61063029

(dále jen „Dodavatel" nebo „ZhotovíteI")

(Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smluvní strana")

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

a. Objednatel jako veřejný zadavatel provedl poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

s názvem „Analýza a popis technického řešení Datové platformy hl. m. Prahy", zadávanou mimo režim

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „veřejná zakázka"

nebo „poptávka").

b. Zhotovitel podal závaznou nabidku na předmětnou poptávku, a tato byla objednatelem vybrána jako

nejvhodnější.

c. V návaznosti na výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku uzavřel Dodavatel s objednatelem

dne 5.9.2018 Smlouvu o dilo (dále jen „Sm|ouva").

d. S ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění veřejné zakázky byly zjištěny překážky implementačniho

charakteru s provedením dila na straně objednatele, jejichž důsledkem je nutnost úpravy provádění

harmonogramu plnění a úpravy platebních podmínek, tak jak je uvedeno níže.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 ČI. 1 odst. 1.2 Smlouvy bude znít nově: „Předmětem plnění dle této smlouvyje příprava detailní analýzy

a popis budoucího technického řešení, včetně použitých technologií a návrhu realizačního týmu pro

implementaci projektu Datové plat:/army hl. m. Prahy.
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1.1

1.3

Konkrétním výstupem/provedením díla bude:

ČástA

- identifikace a analýza funkčních požadavků na datovou platformu na základě konzultací

a vstupů od Objednatele
- na základě analýzy funkčních požadavků návrh možných variant technického řešení pro každou

komponentu architektury datové platformy dle Přílohy č. 1 této smlouvy, zejména:
o definice možných technologií a způsobu řešení
o srovnání jednotlivých navržených variant (náročnost implementace, škálovatelnost,

požadavky na lidské zdroje, doba implementace, Hnanční a licenční model apod.)

Část B

- vsoučinnosti s objednatelem rozhodnutí o výběru optimální varianty technického řešení (dále jen
„Řešeni") a její následné detailní rozpracování:

o návrh infrastruktury Řešenís důrazem na požadovanou dostupnost, škálovatelnost a

bezpečnost

o specifikace jednotlivých klíčových prvků (servery a jejich role, vzájemná komunikace

jednotlivých prvků)

o provoz řešení (Cloud/On-Premise)
o detailní technický popis Řešení a návrh:

' objektového modelu na úrovni zdrojového kodu v případech, kdy bude prováděn

vývoj nového modulu nebo bude prováděno rozšíření existujícího modulu

vyžadující programátorský zásah na objektově úrovni (v takovém případě

Objednatel zajistí dokumentaci stávajícího stavu ve stejném rozsahu a Dodavatel

objektově popíše požadované rozšířeni)
' E-R modelu

' možné integrace a využití existujících SW nástrojů a komponent
' model jednánípro jednotlivé uživatelské role

' funkčních požadavků na aplikační vrstvu

o specifikace požadavků na jednotlivé role členů implementačního

a administrátorského týmu objednatele v návaznosti na vybrané Řešení.

- doporučení způsobu pořízení jednotlivých komponent a jejich integrace s ohledem na prostředí

ZZVZ,

- stanovení implementačního plánu a harmonogramu, odhadfinančních nákladů ".

ČI. 2 odst. 2.4 Smlouvy nově bude nově znít:

„Dodavatel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. 1. odst. 1.2 této Smlouvy:

o částA nejpozději do 16.11.2018,
o část B nejpozději do 31.12.2018.

Provedení části A i části B bude potvrzeno předávacím protokolem, který podepíší zástupci obou

smluvních stran. Dílo se bude rovněž považovat za řádně provedené pokud Dodavatel neobdrží do 10

pracovnich dnů po jeho dodánípísemné výhrady Objednetele kjeho provedeni".

Čl. 3 odst. 3.3 bude nově znít: „Cena díla bude objednatelem uhrazena bankovním převodem na

bankovní účet Dodavatele, na základě daňového dokladu vystaveného vsouladu se zákonem č.

235/2004 Sb., v platném znění, a to po předání díla dle čl. 2 odst. 2.4 Smlouvy:
— ve výši 50 % ceny díla po provedenía akceptaci částiA,



o zbylých 50 % ceny

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek se vyhotovuje dle čl. 9 odst. 9.7 Smlouvy ve 2 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž

objednatel obdrží 1 vyhotovení a Dodavatel 1 vyhotovení.

2.2 Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu plnění.

2.3 Tento dodatek nabýva platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti

Dodatek nabýva dnem zveřejnění v Registru smluv.

2.4 ostatní ujednání stanovena ve Smlouvě zůstávají beze změny.

dila po provedeni a akceptaci části B"


