Evidenční číslo přidělené z Centrálni evidence smluv: 060015/2

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ o údržbě programového vybavení
dodaného firmou OKsystem s.r.o.
uzavřené dne l 5. 12. 2006, cvidenčni číslo 06001 5 (dále jen ..Smlouva""),
mezi:

Česká republika — Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
IČO:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
za kterou jedná:
(ďále jen ..Uživatel"")

Vršovická 65, 100 10 Praha 10
00164801
ČNB Praha l
762800 1/07 10
Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

a

OKsystem s.r.o.
se sídlem:
IČO:
dič:

Na Pankráci RS, 140 21 Praha 4
27373665
cz27373665 (je plátcem DPH)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Mčstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109230
bankovní spojeni:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu:
48973004/0400
jednající:
Ing. Martin Procházka, jednatel
(dále jen .,Poskytovatel"")
V

("lánek l
Předmčt dodatku
Předmčtem tohoto dodatku je rozšířcní scrvisni podpory aplikačního programového vybavení
OKbase/OKinfo o nově zavedený subrnodul Elektronické výplatní lístky.
Článek 2
Změna předmětu Smlouvv

Znčni Článku 5 Smiouv y se ruší a nahrazuje novým úplným zněním, jak násícdujc:
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, (ás'ově neomezená licence OKbase,
i Časově neomezená licence OKbase.

! (ĹlSOVě

l One
_

modul Stravování
modul Docházku

500
licencováno na sídlo úřadu

5/)0
nyní 800

neomezeno

neomezeno i
l

neoniezená licence Oracle iAS Standard Edition

:
l

l

_

Článek 3
Změna ceny a platebních podmínek
Znění Článku 8 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým úplným zněním, jak následuje:
Roční poplatek za služby spojené s údržbou programového vybaveni" ()Kbase/"OKiu/ô celkem činí
26/.962,- KČ bez DPH, lj. 316. 974,- KČ včetně 21 % DPH.

Rozpis dílčích složek:
Položka

.Jednotka

Cena celkem
bez DPH

Cenu celkem včetně
21 % DPH

Údržba OKbase/OKin/Ô v rozsahu
modulů: Personální Zahraniční
služební cesty, platový (včetně
submodulu Elektronické výplatní ll"slky)

rok

15J 262

/86 657

Údržba modulu S7ravováni'

rok

60 000

72 600

Údržba Oracle LAS

rok

/1 700

lj 157

Údržba modulu Docházku

rok

36 000

,/3 560

Platební podnúnky.
Úhrada poplatku za údržbu hude prováděna pravidelnými č/vřt/e/nimi splátkami ve výši
65.490.50 KČ bez DPH, //'. 79.243,5(/ KČ včetně 21 % DPH, na základe" ,/áktur vysiůvených
p()sK1or(lleleľn. Prl.'nl'./ák/urll /ms'ky/ova/el vy$'t(lrl' k /0. l. 2015 u (/(i/e vždy po třech kalendářních
měsících.
Splatn()st./ákturje stanovena na 21 dní od data d()rllc'enl'./ilktllr,y uživateli.
Faktury vystavené p()sÁytovalelem musí obsahov(l/ lyto náležitosti:
·

()značenlyák/llry ajejí čLs'lo,

·

název, sídlo a lČ p()sky/ol'(l/ele,

·

bunkovni spojenL

·

předmět smlouíy,

·

evidenční číslo smloiny (. 'enírální evidence s/nluv /)60/)15,

·

/ák/llrov(lnoll částku včetně DPH

E
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()hje(l//u/el //1l/Žě /i/k/l//'l/ |'/'(i//'/ do (l(//(l /"ě/"i ¶/)lu/nos/i, j'okud hude ()b,s'(//7()l'(l/ //e\7)r(irné neho
/7eli/)l//C n(ileži/()s/i či li(l(//i'

l' /(/kor(;//l l)řl'l)(ldč se /hntu .\7)l(ln7os/i 7usl(lrl/je u ode dne (lorl/čenl"

()l)r(lre/lé nebo (l()l)l//t;//Ĺ" /ilk/l//']' ()hje(l//(lleli =lČl'//(i běčet m)r(i lhl//(l s/)/ulnos/i
r/)řil)(l(/ě jiné su::hi' DPll l)//(/e /m\kl'/or(//el ličk)r(ll lčir(l/eli su:hu I)I'// re n":ři ()(/ľ)()l'l'(l(l/'l"í'l"
.

/)lu/n.rm (l l/clnnyn1 l)rín'nln1 p/"í'dpl.cl//ř/.

l "ŕře /)o/)lulkl/ 2(1 ú(lržhl/ muže hŕt k(lžd()r()í'nč r /)ruba71( L č/]'r/le/i 1Yd()rizor(in(l /)o(l/e in(lerl/ růstu
. ( .'eskŕm s/(l/is/ickl'n'l liř(l(/e/'n "u l//)lrnulŕ k(dendářnl" rok /l"/ň, če
\7'()1řehi/e/s'kŕch cen s/(m()]'('/1ého
/)řl:S'/l/Š/7é /7ul'ŕšenl" se /)l/(le ro]'n(l/ n(isobkl/ l)rocen/nl" suzhí' i/7(/eru (l rŕše ll]"e(lené úhrudr

l'/(l/hj' za du/ší službř
l " /)řl"P(l(/ě, že l)říčiny p/"()i'()7/?1" porllch,]' hl/doll luen/í/ík()lůny /1(/ strune" užirutele (l /,V/o c/n'hy nelze
odstrunit pr()slňub7ic/rl"n1 hot line, l/hrudl" užirutel /)()sky/ol'(lteli l)r()kílm/elné núkl(l(/µ' spojené
s idenli/l"k(lcl". l)řl"/)(l(lně ()d\1runí;nl"m neshody /ůlk/llruce /e"ch/o núkl(ldll bude /)r()vá(/ěnu h()(/lhorol/
\'(lcbol/ l 25(), KČ bez DP/L lj. 1.512,5(/ KČ rče/ně DP// nu z(ikl(/dě /)r(/c(n'nl'ho rŕk(ln/
/)()deps(lného ()/)t'(i]'nĹ;nl7řn j(is/l//)ce/n lltir(llele.
.
( "ěňcl :Xi /)()sky/ov(inl' d(l/šl"ch sličeb l)r()v(iděných na ob/"ednárkll nad rámec /é/o smloiny bude
kulkl/h)r(inu hodli7or()l/ suzhou l 25/), KČ bez DPIL //' l 51?,50 KČ rčetně DPH. /:"ak/ur(lc('
:u /)()skr/()ránl" dalších služeb hude l)r()rá(lě/?(/ na jákl(láě pro/()k()/u o provedeni' prací (l služeb,
/)()(/e/)s(ln(;ho ()/)rá]'něnŕm zústupcem užirule/e.
.

Článek J
Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovcni Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
Tcnto dodatck je sepsán ve třech vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž uživatel obdrží dvř
\"yhotovcni a poskytovatel obdrží jedno vyhotoveni.
Dodatek nabývá účinnosti l. l. 2015 a tvoří ncdilnou součást Smlouvy uzavřené smluvními
stranami dne l 5. 12. 2006.
Smluvní strany po přečteni tohoto dodatku prohlašuji, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jcjich pravé a svobodné vůle a ncbyl ujednán v tisni ani
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy oprávnčných zástupců.
Za uživatele:
V Prazc dne

Za noskvt()vate|e:
""

V Praze dne

! O

l'í

Po(ll)is:

Podpis:

Inu. Jana \'odičko\ ii
řcditelka odl)()ru intómiatikv
e

1119. Martin Prochíizka
jcdnatcl

/'ÓŇ

