Č. j. MV- 25056-6/EG-2015

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování konzultačních služeb
(dále jen „dodatek“)
uzavřené dne 5. 2. 2015, č. j. MV-25056-4/EG-2015
(dále jen „smlouva“)
Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem:
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
kontaktní adresa:
Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
IČ:
000 07 064
DIČ:
CZ00007064
bankovní spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
3605881/0710
zastoupená:
Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelen odboru eGovernmentu
email:
bohda.urban@mvcr.cz
telefon:
+420 974 817 524
(dále jen „objednatel“)
a
MIM Consulting, s. r. o.
se sídlem:
Jeremenkova 1171/102b, 140 00, Praha 4 - Podolí
IČ:
263 26 299
DIČ:
CZ26326299
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená:
Ing. Petrem Trojáčkem, jednatelem
email:
spalicek@centrum.cz
telefon:
+420 731 137 393
(dále jen „poskytovatel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)
Preambule
V souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) využívá zadavatel své zákonné možnosti zadat
poskytování dodatečných služeb ke smlouvě č. j. MV-25056-4/EG-2015 ze dne 5. 2. 2015
v rozsahu 30% ceny původní zakázky. Důvodem potřeby poskytování těchto dodatečných služeb
je aktuální potřeba odborných konzultačních a poradenských služeb v oblasti eGovernmentu,
zejména přípravy oponentních materiálů pro strategie eGovernmentu, odborného technicko organizačního posuzování materiálů a účasti na iniciačních jednáních, které nebyl zadavatel
schopen zajistit svými zdroji v daném čase a dodavatel disponuje dostatečnou a kvalifikovanou
zkušeností s problematikou eGovernmentu.
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Článek I.
Předmět dodatku
1.

Smluvní strany se na základě článku IX. odstavce 7. smlouvy dohodly na uzavření tohoto
dodatku, kterým se upravuje článek IV. odst. 1. smlouvy, a to tak, že se zvyšuje
předpokládaný rozsah poskytování služeb o 6 man/day. Článek IV. odstavec. 1. smlouvy
bude nadále znít:
Článek IV.
Cena a platební podmínky

1.

Předpokládaný rozsah poskytovaných služeb činí 26 man/day. Smluvní strany se dohodly,
že za služby poskytnuté řádně ve sjednané kvalitě podle této smlouvy objednatel zaplatí
poskytovateli za každý vykázaný man/day poskytnutých služeb cenu ve výši 4.950,- Kč
bez DPH (slovy: čtyři tisíce devět set padesát korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou,
tj. 5.989,50 Kč s DPH (slovy pět tisíc devět set osmdesát devět korun českých padesát
haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Celková maximální sjednaná cena
za veškeré poskytnuté služby dle této smlouvy činí 128.700,- Kč bez DPH (slovy: sto dvacet
osm tisíc sedm set korun českých), tj. 155.727,- Kč s DPH (slovy sto padesát pět tisíc sedm
set dvacet sedm korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude
v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními
stranami.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek řádně a pozorně přečetly, porozuměly
jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují
oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel
a jeden (1) poskytovatel.

V Praze dne 15. 4. 2015

V Praze dne 15. 4. 2015

Za objednatele:

Za poskytovatele:

………………………………………….
Ministerstvo vnitra ČR
Mgr. Bohdan Urban
ředitel odboru eGovernmentu

………………………………………
MIM Consulting, s. r. o.
Ing. Petr Trojáček
jednatel společnosti
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