
 

Statutární město Ostrava

odatek

Číslo smlouvy poskytovatele:

Číslo smlouvy objednatele: 2788D2/2021/lT

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory provozu a

rozvoje informačního systému

Smluvní strany

 

 

Statutární město Ostrava ICT Brains s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Fryčovice č. p. 105, 739 45

zastoupené náměstkyní primátora zastoupena jednatelem

Mgr. Kateřinou Šebestovou Bc. Petrem Žabenským

lČO: 00845451 IČO: 28650891

DIČ: C200845451 (plátce DPH DIČ: C228650891      

 

dále jen objednatel dále jen poskytovatel

se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o poskytování služeb technické

podpory provozu a rozvoje informačních systémů, u objednatele vedenou pod č. 2788/2012/lT, ze dne

20.12.2012 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva"). Smluvní strany výslovně prohlašují, že se

jedná o dodatek k této smlouvě.

čl. |. Změny ve smlouvě

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. Znění čl. |. Úvodní ustanovení odst. 2 se nahrazuje tímto novým zněním:

Účelem uzavření smlouvy je zajištění provozu, rozvoje a inovace aplikačně programového vybavení

informačního systému OvRon:

(a) Modul Evidence žádostí o pobytové služby

(b) Evidence školní matriky předškolního vzdělávání, zápisy do MŠ a registrace přihlášek,

zápisy do ZŠ

(c) Modul Administrace

(d) OvRon web portál

(dále také „Programové vybavení").
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2. čl.V. Odměna za poskytované služby odst. 1. písm. a) se nahrazuje tímto novým zněním:

Odměna za služby poskytnuté objednateli v rámci poskytování technické podpory (dle čl. ll. odstavce 2.

písmene A. této smlouvy) je stanovena ve výši 12 000,- Kč bez DPH za měsíc. Součástí odměny je i

možnost čerpat služby dle čl. ll odstavce 2. písmene B této smlouvy ve výši 6 hod/měsíc analytických

prací a 10 hod/měsíc programátorských prací (dále jenom ,,fond”). Pokud objednatel nevyčerpá v rámci

měsíce celý fond, bude mu automaticky navýšen fond 0 zbývající hodiny v dané kategorii v následujícím

měsíci (měsíční fond — čerpané hodiny + zůstatek fondu z předchozího období). Nevyčerpané hodiny

fondu daného měsíce lze přenášet do následujícího období pouze po dobu 2 měsíců (tzn. 2x)._ Pokud

objednatel tyto hodiny nevyčerpá, nárok na ně zaniká.

3. Znění čl.V. Odměna za poskytované služby odst. 1. písm. c) se nahrazuje tímto novým zněním:

Celkové plnění dodávek, prací a služeb dle čl. II. odstavce 2. písmen A a B nepřesáhne částku 320 000,-

Kč bez DPH za obdobíjednoho roku.

4. Znění čl. Vl Platební podmínky odst. 11. se nahrazuie tímto novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

. Fakturace za poskytování technické podpory (dle čl. ll. odstavce 2. písmene A. této smlouvy)

bude probíhat čtvrtletně, přičemž faktura na částku 36 000,- Kč bez DPH bude vystavena vždy

k prvnímu dni daného čtvrtletí.

. Fakturace za poskytovánívývojových úprav (dle čl. II. odstavce 2. písmene B. této smlouvy) bude

probíhat, v případě takového plnění, měsíčně, přičemž faktura bude vystavena k poslednímu dni

v měsíci na částku odpovídající skutečně provedeným dodávkám, pracím a službám

poskytnutým v příslušném měsíci nad rámec fondu. Přílohou vystavené faktury bude

oboustranně podepsaný předávací protokol. Poslední den v měsíci bude považován za den

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.

čl. ll. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými

podpisy.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a poskytovatel jedno vyhotovení.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona

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. Uveřejnění v Registru smluv

provede objednatel.

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

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

č. 06843/RM1822/105 ze dne 8. 6. 2021.
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k _ 

Statutární město Ostrava

Za objednatele Za poskytovatele

Dodatek

 

 

zmocněnec Mgr. Kateřina Šebestová

náměstkyně primátora
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