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Číslo smlouvy Objednatele: 1099D10/2021/IT

Číslo smlouvy Zhotovitele: GOVAP0013ZBG

Dodatek č. 10

ke smlouvě o komplexní podpoře aplikačních programových produktů a

rozvoji systému č. 1099/2007IMlS/LPO

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava GORDIC spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Jihlava, Erbenova 4, PSČ: 58601

Zastoupené Mgr. Kateřinou Šebestovou, zastoupená Ing. Jaromírem Řezáčem

náměstkyní primátora jednatelem a generálním ředitelem

IČO: 00845451 |Čo: 47903783

DIČ: CZOO845451 'e l' PH) DIČ: CZ47903783

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu: Číslo účtu: _

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl.9313

 

(dále též ,,Objednatel“) (dále též „Zhotovitel")

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o komplexní podpoře aplikačních programových

produktů a rozvoji systému (č. smlouvy Objednatele 1099/2007/lVIIS/LPO) ze dne 13. 6. 2007

ve znění dodatku č. 1 2 110.2009, dodatku č. 2 z 10.2.2010, dodatku č.3 ze dne 5. 3. 2010, dodatku

č.4 ze dne 23.1.2012, dodatku č.5 ze dne 11.4.2013, dodatku č.6 ze dne 2.4.2014, dodatku č.7 ze

dne 4.7.2016, dodatku č.8 ze dne 16.3.2017 a dodatku č. 9 ze dne 28.8.2020 (dále též „Smlouva“)

spočívající v rozšíření produktů, takto:

1. Příloha č. 3 Smlouvy se rozšiřuje o seznam multilicencí, které jsou uvedeny v Příloze č. 1

Dodatku. Příloha č. 5 Smlouvy se rozšiřuje o ceny služeb, které jsou uvedeny v Příloze č. 2

Dodatku.

2. V článku 4. Cena, bod 4.1. zní: „Smluví strany se dohodly, že ceny inovací, činností, prací a

služeb dle odstavce 3.2. Smlouvy budou hrazeny ročními paušálními poplatky uvedenými

v Příloze č. 5 Smlouvy, vpoložce č. 5 až 17. Cena stanovená Přílohou č. 5 Smlouvy

v položce č. 16 a č. 17 bude účtována od 1. července 2021. V Příloze č. 3 Smlouvy je pak

uveden seznam multilicencí modulů Zhotovitele poskytnutých Objednateli.“

3. Ceny služeb za Roční udržovací poplatek uvedené v položce č. 5 Přílohy č. 5 Smlouvy se

vztahují na produkty uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy s výjimkou produktů, u nichž je roční

udržovací poplatek stanoven v položkách č. 6 až 17 Přílohy č. 5 Smlouvy.
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4. Ve článku 4., odstavec 4.3. se text „5.716.780,- Kč bez DPH“ nahrazuje textem „5.942.467,-

Kč bez DPH“.

ll. Závěrečná ustanoveni

1. Ostatni ustanoveni Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Nedílnou součástí Dodatku č. 10 je Příloha č. 1 a Příloha č. 2 Dodatku.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 10, což

stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č. 10 je nedílnou součástí Smlouvy.

5. Dodatek č. 10 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

Objednatel a dva Zhotovitel.

6. Plnění předmětu Dodatku č. 10 před účinností Dodatku č. 10, se považuje za plnění podle

Dodatku č. 10 a práva a povinnosti z něj vzniklá se řídí Dodatkem č. 10 a Smlouvou.

7. Tento Dodatek č. 10 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst 1

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru

smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2

zékona o registru smluv.

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zékona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.

07057/RM1822/108 ze dne 29. 06. 2021.

 

 

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: 2 Q ‘07- 2021 Datum:

MÍSÍOÍ přWkw/pq
Místo: “'\Í/HÁIQWQ

 

 

  

 

 

Ing. Jaromír Řezáč

jednatel a generální ředitel

zmocněnec Mgr. Kateřina Šebest

náměstkyně primátora
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Příloha č. 1 dodatku — Doplnění Přílohy č. 3 Smlouvy —

Seznam multilicenci modulů z výrobních řad Zhotovitele poskytnutých Objednateli

 

Zkratka Název modulu Počet licencí

BUC Bankovní rozhraní ČSOB multilicence

VLA Rozšíření — Rozšířený evidenční profil multilicence  
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Příloha č. 2 dodatku — Doplnění Přílohy č. 5 smlouvy — Ceny služeb

 

Číslo
„ Název položky (služby) Cena bez DPH Cena včetně DPH

polozky

 

Roční udržovací poplatek (update) za

16 rozšvíření produktu BUC o bankovní rozhraní 9 000,00 Kč 10 890,00 Kč

na CSOB poplatek za 1 kalendářní rok

 

Roční udržovací poplatek (update) za

rozšíření jádra o funkcionalitu rozšířený

evidenční profil (vlastnosti dokumentu)

poplatek za 1 kalendářní rok

Statutární město Ostrava

1

17 33 750,00 Kč 40 837,50 Kč
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