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Asseco solutions, d.s.

D)ddtekke sřr]auvě o paskytaýání outsau rcin qu, číslojE 14 00001-01

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb outsourcingu
informačníhosystému HELlos eobec č. E-14-00001

článek 1
smluVní strany
se sídl€mi
jednající:
IČ:
Dtč:
bankovní spojení:

Asseco solutions, a.s.
140 02 Praha 4, Ze ený pruh 1560/99
lng- Jiří Hub, místopi'edseda představenstva

64949541

cz64949541

-

111263671/0300

Československá obchodní banka, a.s.

obchodní firma Asseco soluiions, a,s, spoIečnost je zapsáná
u Městského soUdU V Praze, spisová Značkai B, 3771

V

obchodním rejstříku

dále jen,,poskytovatel"

Město Dobři€hovi€e

se síd]€ml
jednající:
lč

otč:

bankovní

Vítova 61. 252 29 Dobřichovjce
lng. Petr Hampl
64949541

cz64949541

spojení| 388 029 319/0800

dále jen ,,objednatel"

1,

smluvnístrany tímto dodatkern mění a nahrazují stáVa]ící přílohy č, 1a č, 2 sm]ouvy o poskytování
slUžeb outsourc ngu informačníhó systémU HELlos eobec č, E 14,00001 ze dne 23,12,2013,

/,

5fi Jvnl srrdny !lŤto ooo"ikeT TFn|

ť 1,

1,oosi,4

4, Poskytovatel se zavazuje provést aktivaci HELlos eoBEC uvedenou Vpříloze č. 1této
smlouvy, ne]poZdéji do 14 dnů od uzavřenítéto srnlouvy,

3,

smluVní strany tín-rto dodatkem dop ňujíČl,3 o odst, 5

5. LegislatiVnípodpora:

.

zapacením pcplatku za ročníhosting získává objednaiel nárok na to, žébude dodaný
HEL|oS eobec v souladu s aktuálnínr stavem práVního řádU Českérepubliky

.

iegis|ativní úpravou se rozumí úprava stávajícífunkčnostiHELlos eobec, kterou je nuiné

provést, protože stáVájíci funkcionalita by nut]]á Zákazníka konat

V

rozporu snovo!]

]egislatiVní úpraVou

.

legislátivní úprávou se nerozumí dop]nění funkcionality (řešenéob]asti), kterou stávající
5y5téň HELloS eobec nepokrýVal V době uzavřenísmlouvy

Gl-r-re=E)
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4,

Asseco saIutians, o.s,

'.;ote(

ke snrjo!ýé o p05kytován| aú!:sourcinqu.

ikló] É14 00001-C1

- cena a plátební podmínky
1, Cena outsourcjngu HELlos eoBEc je stanovena V příloze č, 2 této §mlouvy. Vpřípadě

Sm uvní strany tímto doc{átkem mění ce ý Čl. 4

uzavřenísmlouVY V prŮběhu ka endářního roku bude objednate]ifakturováná álikvoinícena
za porněrnou část roku, která ]e uvedena V příloze č, 2 této sm ouvy, Ke 5jednané ceně bude
ÚČtována DPH Ve VýŠistanovené zákonem o DPH Ve znění platnénr ke dni VystáVení faktury,

2, Fáktuíace poskytování outsourcingu dle přílohy č, 2 této sm]ouvy proběhne 1x ročně a to
vždy V prVním rněsíci každého kalendářního roku,

3, V roce 2017 proběhne fakturace alikvótní ceny

Za posk},tování outsourcingu dle přílohy č, 2

této §mlouvy po podpisu smlouvY oběmá stíanami.
v přiloze č. 1této smlou\ry, proběhne po
předáni
na PředáVacím protokole nebo na Praqovnim listě.
objednatelem potvrzeném

4, Fakturace za aktivaci Heiios eoBEc, Wedená

5, objednatel se zavazuje uhradit cenu na základě fáktur za§lánÝch posk}továtelem

s lhůtou
daňového
náležitosti
splatnosti 14 dnů od data Vystavení faktury, Každá faktura musí mit
dokladu, Za rozhodný den uhrazení se pokládá den, kdY byla částke připsána na účet

poskytovatele.

ostatní ujednání smlouvy o poslq^oÝání služeb outsourcingu informačního systému HFuos ď]bec č,
E-14{ofi}l tímto dodatkem nedotčená zůstávaiívplatnosti beze změny a jso{, závazná a platná ipro
tento dodátek.
6.

Dodatek nab}rvá platnostia účinnostidnempodpisu oběma stranami.

7,

oodalek se Vyhotovujé Ve dvoL] Vyhotoveních

s p]atností originálu, z níchžkaždá strana

obdrži po

jednom Vyhotovení,

8.

obě stranY prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, na základě projevené VŮle obou
smluvních stran, souhlasí sjeho obsahem, což stvrzují sú/m;podpisy,

9.

Dnem podpisu tohoto dodatku přílohy č- 1 e č, 2 nab,ývejí platnosti a účinnostia stávají se nedÍInou
součásti \^/še citované smlouvy.
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V Dobřichovicích dne

zá město Dobřichovice

lng,liří HUb

lng, Peir Hamp

místopředseda předstaVenstva

starosta

cuvu Zpra.oVé /.: lng M;ros aV Ma ága
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Dodolei k.

jl-i.l]vi

Asseco solutións, a.s.
ó

poskyt.,!ári .|lsórliiNqu, čisló] E-14-000C1 01

I
Příloha č. 1
systémový software, potřebná nastav€ní
a hařmonogíam aktivace HEllos eobec

1A)soft\^/are

. ' indows 7, W]ncows 8, Wiidou,! 8 1 i/ýindolvs
. Internet Exp orer 11

1B) Potřebná nástavení
Povolen ]áVásc.ipt
povoieno stah§vá n i Activex komponeni
povolena práce s cookies
povolena popup okna

.
.
.
.
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Příloha č.2
Rozsah poskytování outsouícingu HELlos eobe.

6@

za lak 2017

cena íočního

Propojení na spráVní řízení fi Vl ]A

5 000

cena celkem v Kč bez DPH

5 000

cena celkem v l(č s DPH

6 050

Rozsah poskytování outsourcingu HELIos eobec
v běžnémkalendářním ío.e od 1.1. do 31.12.2018 a následuiící íoky

€Éria_š&]bo.
t

l'§rinE

l

sp]so\^l plán

konverze dokumentů do pDF

31250

skenovacjnrodu]
]nterá kiivní ob rr Zo,..ka

ú řed n

íka

Přerozdělení pošty na jédnotliVé

Propojení na spráVní řízeni fi VITA

obséZený prosior menši 1 GB
KJždý da šíZapoč:týGB

cena celkem v Kč bez DPH

36 250

cena.elkemvKčsDPH

43 852,50

Ročnícena

Ročnícena

v Kč bez DPH

vKčsDPH

ZDARMA
300

Cena za Využitídiskové kapacity hostingového centla bude stanoven2 VždV k1, 1,běžného
kalendářního roku,
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