Dodatek č. 2
ke Smlouvě na dodávku krajské digitálnI spisovny a krajského digitálniho
úložiště 2555/OFl/2012 ze dne 29. 8. 2012
(dále též ,,Dodatek")
Objednatel
se sídlem:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
MVDr. Josefem Řihákem, radním
Středočeského kraje
70891095
CZ70891095

pro

oblast

majetku

a

ICT

4

(dále jen ,,objednatel")
a

Dodavatel
lCZ, a. s.
se sídlem:
Na hřebenech ll 1718/10, 147 00 Praha 4
lČ:
25145444
DIČ:
CZ699000372
zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 4840
zastoupena:
Vlasta šejvlová, na základě plné moci
bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
(dále jen ,,dodavatel")

Předmět dodatku
l.

Smluvní strany uzavřely dne 29. 08. 2012 smlouvu na dodávku krajské digitálnI spisovny
a krajského digitálního úložiště vedenou u objednatele pod číslem 2555/OFl/2012 (též jen
,,smlouva"), v rámci projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji (též jen
,,projekt"). Předmětem smlouvy bylo dodáni krajské digitálni spisovny a krajského
digitálního úložiště včetně podpory a údržby po dobu udržitelnosti projektu, nejméně do
31. 12. 2018.

2.

Vzhledem k tomu, že v následném období došlo k prodlouženi realizace projektu
a k posunu jeho konce a smlouva nepokrývá celé období udržitelnosti projektu, dohodly se
obě strany na prodlouženi podpory a údržby krajské digitálni spisovny (též jen
,,KDS"). Podpora a údržba krajského digitálního úložiště se neprodlužuje.

3.

Dodavatel zajisti podporu a údržbu KDS v období od 15. 2. 2019 do 14. 2. 2021 za
podmínek dohodnutých smlouvou. Objednatel za provedené služby zaplatí dodavateli
odměnu v celkové výši 507.040 KČ KČ bez DPH, tj. 613.518 KČ s DPH. Odměna bude
vyplacená dodavateli v poměrných částkách, vždy za uplynulých šest kalendářních
měsíců, na základě daňového dokladu (faktury), jehož splatnost bude 60 dní od
doručeni objednateli. Podkladem pro vystaveni faktury bude objednatelem odsouhlasený
akceptační protokol, jehož kopie bude přňohou faktury.

4.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Il.
Ustanovení závěrečná
Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž 3 vyhotoveni obdrží objednatel a 1
vyhotoveni obdrží dodavatel.

l

Smluvní strany prohlašujI, že obsah tohoto dodatku je jim jasný, tento dodatek uzavirají
na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho připojuji podpisy svých statutárních zástupců.
Tento dodatek je v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 049-05/2019/RK ze dne
04. 02. 2019 a splňuje tak podmínky § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízeni),
ve znění pozdějších předpisů.
Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které
provede objednatel a bude o tom neprodleně informovat dodavatele.

V ,,,,, ,,,, 20 -02-2019
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,,,.d.,..k, kraj
MVDr. josef Řihák, radní pro oblast majetku a ICT Středočeského kraje

V Praze dne: -(L?. 2(·4g

lCZ, a. S.
Vlasta šejvlová, na základě plné moci
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PLNÁ MOC

.

ICZ a.s., IČ: 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4840 (dále jen

,.Zmocnitel")

tímto uděluje plnou moc
Vlastě Šejvlové,
(dále jen ,,Zmocněnec""),
aby za Zmocnitele činil veškerá právní jednání a jiné úkony v obchodních vztazích (včetně
vztahů týkajících se veřejných zakázek ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., zákon o
zadávání veřejných zakázek, ve mění pozdějších předpisů), v nichž cena předmětu plnění
vyjádřená peněžní částkou nepřesáhne částku 13.000.000,-KČ (slovy třináct miliónů korun
českých) s tím, že půjde-li o opakující se plnění. je základem pro výpočet tohoto limitu součet
ceny všech opakujících se plnění bez DPH.
Tato plná moc nezahrnuje oprávněni Zmocněnce nakupovat a zcizovat cenné papíry, obchodní
podíly, uzavírat smlouvy o prodeji části nebo celého podniku, zprostředkovatelské smlouvy,
smlouvy o sdružení, smlouvy příkazní či mandátni, smlouvy nájemní, podnájemní či
leasingové, přijímat a poskytovat úvěry. sjednávat odstupné, podepisovat směnky, zcizovat
nemovitosti a zatěžovat je právními závazky. Zmocněnec dále není na základě této plné moci
oprávněn uzavírat jakákoli narovnání a zavazovat Zmocnitele jakýmikoli ručitelskými závazky.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.
V Praze dne S) . ledna 2019.
ICZ a.s.

Ing. Bohuslav Cempírek
předseda představenstva

Zmocnění přijímám v plném rozsáhu.

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU - C
Běžné č16ĺo knihy O ptohlákmkh o µavoa1 Podpisu 009790/,, 2332019/c
Já, niže podcpoaná Mgr. Pcem Koum advokátka
Hdlem v Praze 7, Kosrebu 975/6,
v ·eznamu advokátů vedeném Čegkou Mvokámt komomu pod cv. č.
přede moou vlmcnoručuč v 2^ybolovená(ch) podepsal(a):
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Podepsaný advokát cĹmto ProhlUenán o
PMpbu nepocvrznjc
uvedených v rCco Ĺi6linč, ani jcji ·ouhd b prámhni předpisy.
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Vlasta šejvlová

lísum

