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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

JVM Computers spol. s r.o.

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH
SLUŽEB uzavřené dne 22. 06. 2018, vedené v Centrální evidenci smluv pod ev.č.: 180056
(dále jen „Smlouva“), je uzavřen ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),

MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jednající:
Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky
IČO:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1
číslo účtu:
7628001/0710
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

JVM Computers spol. s r.o.
se sídlem:
Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4
jednající:
Jindřichem Jindrou, jednatelem
IČO:
45311684
DIČ:
CZ45311684 (je plátcem DPH)
bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
číslo účtu:
229001239/0300
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 8823
DÁLE JEN „Poskytovatel“
NA STRANĚ DRUHÉ,

POSKYTOVATEL A OBJEDNATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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1.

ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1.1

Objednatel a Poskytovatel spolu uzavřeli Smlouvu na základě výsledků zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Servis tiskových
zařízení II“, systémové číslo v elektronickém tržišti Gemin.cz: T002/18/V00055868,
systémové číslo na profilu zadavatele E-ZAK: P18V00000795 (dále jen „Veřejná
zakázka“), zadávanou v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mimo působnost
tohoto ZZVZ. Předmětem Veřejné zakázky, resp. Smlouvy je zejména závazek
Poskytovatele provádět drobné zásahy a pozáruční servis tiskových zařízení
Objednatele, a to včetně dodávky a výměny potřebných náhradních dílů.

1.2

Poskytovatel informoval Objednatele, že mu výrobce a výhradní dovozce náhradních
dílů k tiskárnám OKI dne 19. 11. 2018 písemně oznámil, že bude ukončena výroba
a prodej jednoho z originálních náhradních dílů, který je zahrnut také do Přílohy
č. 2 Smlouvy, a to konkrétně „Černý obrazový válec pro OKI C5540 MFP (17k)“.
Objednatel potřebuje zajistit provoz a servis tiskáren OKI C5540 MFP a dodávky
náhradní dílů k nim. Poskytovatel proto nabídl Objednateli náhradní řešení s tím,
že namísto příslušného originálního náhradního dílu je možno použít jiný válec
s potřebnými úpravami pro kompatibilitu s tiskárnou OKI C5540 MFP. Jednotková cena
upraveného náhradního dílu se zvýší, avšak budou zachovány funkční vlastnosti
a záruky.

1.3

S ohledem na skutečnosti popsané výše se tedy Smluvní strany dohodly na změnách
Smlouvy analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, jak jsou popsány níže
v tomto Dodatku.

2.

ZMĚNY SMLOUVY

2.1

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se stávající specifikace a cena
této položky z Přílohy č. 2 (Ceník poskytovaných Služeb a náhradních dílů) Smlouvy:
Černý obrazový válec
pro OKI C5540 MFP (17k)

2 311,00

485,31

2 796,31

2 623,00

550,83

3 173,83

zcela mění a nově zní následovně:
Upravený černý obrazový válec
pro OKI C5540 MFP (17k)
2.2

Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají
nezměněna.
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3.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1

Tento Dodatek se uzavírá ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel si ponechá 2 stejnopisy
a Poskytovatel obdrží 1 stejnopis.

3.2

Poskytovatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku
s příslušnými metadaty v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) zejména
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), ve znění
pozdějších předpisů, popř. na dalších relevantních místech.

3.3

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v ISRS. Uveřejnění Dodatku v ISRS provede Objednatel.

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potvrzují, že její obsah a práva a povinnosti
odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Smlouva byla uzavřena
po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany tímto
potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této Smlouvy.

OBJEDNATEL
V Praze, dne 20. 02. 2019

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Jana Vodičková
ředitelka odboru informatiky

POSKYTOVATEL
V Praze, dne 14. 02. 2019

JVM Computers spol. s r.o.
Jindřich Jindra
jednatel
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