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Dodatek č, 2 ke Smlouvě o poskytování služeb outsourcin8u
informačního systému HELlOS eObec č. E-14-00001

článék 1
smluVní strany

sídlem|
jednajicí:
lčo|
Dlč:
bankovni spojení|
se

Ass€co

solutions, a,s,

pruh 1560/99
]iři H!b, místopředseda předst:Venstva
64949541
CZ64949541
111263671/0300 - Českosloven5ká obchodni binka, a,s,
140 02 Préhé4, Zel€ný
ng,

obchodnífilma Asseco 5o]Utions,
u

Městského soudu

V

dá]e jen,,poskytovat€l"

a,s, Spo]ečnon ]e zapsána
Pr.ze, spisová značkaI B.3771

sídlem:
j€dnajicí|
lčo:
Dlč:
bankovni spo;ení:
se

V

obchodnim rejstřiku

Město DobřichoVice
252 29 Dobřicnov]ce, Vilova 61
ng, Petr Harnpl, §tarosté íněsta

00241181

CZaa24I181
388029319/0800 - Če§ká spoř te]na, a,5

dá e ]€n ,,objednatel"

1
2

Snr]uvniýrany tímto dodátkenr nrěnía n.hrazljistáVajíci přiohyč, lač 2 Sfiot]Vyo poskytováni
s !žeb out§otl.cingu ]nformačniho systému HEL os eobec č, E-14-00001 ze d rc 23-Iz-zaL3
Snr uVni strany tinrto dod.tkenr nrěníce ý Č .

1

4

Cené a pIaiebni podmínky

V přiloz. a 2 téIo slŤ ol]V\, ! piipadě
uzavřenísm ouvy v prúběhu kalendářního roku bude objednáteli fakturována a ikvotní cené
za poměrnou část roku, která je uved€na V přiioz€ č, 2 této sm ouvy, Ke sjednané c€ně bude
účtovánaDPH Ve Výši stanovené zákonem o DPH Ve zněni p atnénr k€ dniVystaVenílaktury

cená out9ourcingu HELlos eobec je 5t;noven.

2. Faktlréce poskytováni outgourcn8udepiíohyč.2této§mouvyproběhnelxročněato
Vždy V prVninr nrě§ic každého k. endářniho rok!

3. Vroce2018 proběhne faktlréce a kvótnícenyžaposkytovánioutsourcngl]dlepříohyč 2
této sm ouvy po podpisu snr oUvy oběnra stranarni,

4

FaktUlace za aktVac Hclios eob€c, LiVedená Vpřioze č, 1iéto 5m]o!Vy, proběhne po
ob]ednate em potvrzenénr předánina PředáVacim plotokole nebo na Pracovnim ]ýě,

5

oblednatel se zavazuje lhíadt cenu na zákadě fakiur zasaných poskytovatc enr sLhůtou
sp atnost 14dnú od data Vy§tav€nífaktury, Každá faktura m!5í mít náležtost daňového

trl-r-reEO

Asseca salutjans, o,s.
Dalloíek ke snlauvě a paskytoýóhi óutšóurclnqu, čisló. E I auaj-c2
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dokadtr, Za lozhodný den uhraz€ni
posk}toVate e,

3,

ostatni ujednáni 5mo!Vy

o

5e pokádá den, kdy

by.

čá§t(a

pi.s.iJ ; -,.:

posk),tové.i 5!žeb oUtso!lcjngu infolfi]ačni.! .,,::.-, -:-cS
V p atnosti b€ze změ.! . _:._ ::,;]i: :

eobec č, E 14 00001 timto dodatkenr nÉdotčen:jZ'stávají
p atná i pro tento dodátek,
4.

Dodatek nabýVá p atnosi a účnnosti dnem podp 5! oběff. 5trananr

5,

Dodatek se Vyhotov!]e Ve dVoU Vyhotovenich
]ednom Vyhotoveni

6,
7.

5

pl.tností or ciná u,

zn

.hž k:ždá nlana obdrži P..

obě strany proh ašují, že tento dodaiek Uz.vřc]y sýobodnč a vážně, na zák adě pro]evené Vů]e obou
smluvních stran, sot]hlasís jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy,
Dnenr podp s! tohoio

dod.tk! přiohyč 1ač 2 nabýv.ji p.inosti 3 účinnost: stáVajise nedílnou

50!čá5tíVýšec tované 5mlo!Vy.
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Dobíichovi.íd1 dne
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Za Město Dobřichovice

mistopřed5€da

Snr

předstaVenstVa

o!V! zpracova|/a Vendu

qS$

é odvod!o!á

Oocriclrvce

schváleno usnésenim
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Asseco solutions, d.s,
Dadotek ke snlouvě a paskytavóni óutsóúlcingu. čisló: E u-aaaal 02

Příioha č, 1
systémoVý soft Waíe, potř€bná nastavení
a harmono8ram aktivace HELlos eobec

.
.

Windows 7, Windows 8, W]ndows 8,1, W ndows 10
]nternet Explorer 11

1B)Potřebná nastaVení

!

.
.
.

]:.. .- r:;;S.l pl

?ovo eno stahovéniActiVeX koř]ponent
povo ena práce s cookies
povolena popup oknd

Í přístup ů pro už;Vatele, nastéVení parametrŮ dle
organiZace objednatel€, škol€ní užiVaielů

nasta Ven

Termín zahájení

Termín ukonč€ní

Duben 2018

DLrben 2016

cena celkem vt(č bé2 DPH

23 2oo,0o

cena celkelnv Kčs DPH

2a 072,00
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Asse,o solutjons, o,s,
čí5Ió: E,!4 aaaa1,!2
autsóurcinqú,
póskytaýáňl
Dódatek kesmlauýěo

soruTloNs

Příloha č.2
Rozsah poskytování outsourcingu HELlos eobec
od 1.5.2o18 do 31,12.2018

- nové modúlv

Název modulů HELlos eobec
7 666,61

Fu textové vyh €dávání

]

cena.elkeňv

Kč bez DPH

cena ceIk€m

v Kč s DPH

Rozsah po9ký(ováni outsoulcingu HELtos eobec
a následujicíloky
v běžnéň kalend;řnim roce od 1,1, do 31,12,2019
Název modu|ů HELlos €obec
spisoVé služba
Sp sový p án

KonVerze dok,.]nrenti do P9F

31250

nterakt vni obrazovk. !ředrrika
Přerozděl€nl

poštY na ]ednot] Vé uzLy na oodate

Plopo]ení na 5pláVní řiz€nifj

,é

V]TA

5kartačnířizení
FLrl

textoVé \^/hLedáVáni

cena celkem v Kč be2 DPH
cena c€l*em v Kč s DPH

Využití diskové kapa€ity hostingového centra
obsazený prostol rnenši 1 GB
Každý da]šíza počaÝ G B

d an

využlti diskové kapacitY

hostlngoVého centra

Roční.ena
v Kč bez DPH

Ročnícena

víčsDPH

ZDARMA

ZDARMA

300

363
k

1
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