Číslo Smlouvy MF

18/070/0052/06
Toto číslo uvádějte při fakturaci

DODATEK Č. 6
KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO
SYSTÉMU PRO EVIDENCI, MONITORING A KONTROLU
HAZARDNÍCH HER A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřené dne 3. 12. 2018
(dále jen „Dodatek“)
Evidenční číslo 9006/043/2020
Č.j. MF-22193/2020/7002
Smluvní strany:
Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
za níž jedná:
ID datové schránky:
(dále jen „Objednatel“)
a

Česká republika – Ministerstvo financí
Praha 1, Letenská 525/15, PSČ: 118 00
00006947
CZ00006947
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xzeaauv

Dodavatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupen:

CCA Group a.s.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2
25695312
CZ25695312
xxxxxxxxxx
Dana Sušeňová, místopředseda představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5556
(dále jen „Dodavatel“)
(Objednatel a Dodavatel společně dále též jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní
strana“)
Preambule:
A.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3. 12. 2018 Smlouvu o dodávce a
implementaci informačního systému pro evidenci, monitoring a kontrolu hazardních
her a o poskytování služeb, č. smlouvy MF 18/070/0052, evidenční číslo Objednatele
7005/091/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vybudování, dodání,
implementace a zajištění provozu plně funkčního informačního systému pro evidenci,
monitoring a kontrolu hazardních her (dále jen „AISG“).

B.

Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání Smlouvy dočasně bránila ve splnění povinností
ze Smlouvy mimořádná, nepředvídatelná a neovlivnitelná překážka vzniklá z důvodu
vyšší moci, kterou je celosvětová pandemie Covid-19 a s ní související dopady
nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR, dohodly se Smluvní strany na prodloužení
harmonogramu provedení Díla.

C.

Z výše uvedeného důvodu s odkazem na čl. XVII. odst. 17.3. Smlouvy se Smluvní
strany dohodly o uzavření Dodatku ke Smlouvě.

ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku je:
1. Úprava harmonogramu realizace Díla spočívající v prodloužení doby realizace Etapy 1B
s dopadem na celkovou dobu realizace Díla.

ČLÁNEK 2
ÚPRAVA HARMONOGRAMU REALIZACE
1. Smluvní strany se v souladu s odst. 17.3. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy
specifikované v bodě 2 tohoto článku Dodatku.
2. V bodě 4.1.1 Smlouvy se první odstavec a tabulka požadovaných termínů předání
Realizačních etap Díla mění následovně:
„Dodavatel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 31. 8. 2020, a to dle následujícího
věcného a časového harmonogramu:
Požadovaný termín
Realizační etapa Díla
předání nejpozději do
Etapa 1A
Etapa 2 – dílčí etapa Detailní návrh řešení,
projektový výstup Specifikace rozhraní pro
provozovatele (D)
Etapa 2 – dílčí etapa Implementace veřejného
integračního rozhraní a referenčního klienta,
projektový výstup Zpráva o implementaci
veřejného integračního rozhraní a referenčního
klienta (T)

T + 4 měsíce
30. 11. 2019

8. 1. 2020

Etapa 2

T + 17 měsíců

Etapa 1B

31. 8. 2020

ČLÁNEK 3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní Objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s
elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

V Praze dne ___

V Praze dne ___

Česká republika – Ministerstvo

CCA Group a.s.

financí

Dana Sušeňová,

xxxxxxxxxx,

místopředseda představenstva

xxxxxxxxxx

Za finální znění k č. j. MF-22193/2020/7002: xxxxxxxxxx

