
česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

DODATEK č.1 
ke Smlouvě na dodávku firewallu a související služby č. 6/160/2017 ze dne 28.12.2017 

(dále jen „Dodatek") 

Číslo Smlouvy Poskytovatele Číslo Smlouvy Objednatele 

629330071-ICT000l 6/160/2017 

T-Mobile Czech Republic a.s. česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
(dále jen „Poskytovatel") (dále jen „Objednatel") 

Se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Se sídlem: Jankovcova 1518/2, 
Praha 4 170 04 Praha 7 

Jednající: Ing. Jaromír Červinka Jednající: PhDr. Radek Haubert 
Funkce: Senior manažer prodeje státní Funkce: vrchní ředitel správní sekce 

správě 

Kontaktní Patrik Nikendey Kontaktní Ing. Jan Mareš 
osoby: osoba: 
Funkce: Manažer prodeje klíčovým Funkce: Vedoucí oddělení 

zákazníkům komunikací a systémů 
Tel.: 720 705 183 Tel.: 233 045 202 
Email: Patrik.nikendet@t-mobile.cz Email: jan.mares@nku.cz 
IČO: 64949681 IČO: 49370227 
DIČ: CZ64949681 DIČ: není plátce DPH 

Zapsaná U Městského soudu v Praze, Nezapsán 
v obchodním spisová značka B3787 
rejstříku: 

Bank. Česká spořitelna a.s., Praha 4, Bank. spojení: Česká národní banka 
spojení: účet číslo: 994404- 30027-001/0710 

242097001/0800 

(společně též „smluvní strany") 

Smluvní strany uzavírají následující Dodatek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 11občanský zákoník"). 



I. Úprava Dodatku

Článek IV. výše uvedené smlouvy - Platební a cenové podmínky se upravuje v odstavcích 4 a 6 
o finanční částky, které byly vysoutěženým poskytovatelem uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy,
a to v následujícím znění:

(4) Cena za implementaci celého řešení PFW do infrastruktury Objednatele dle článku li.,

písm. c) činí 102 016,00 Kč bez DPH, tj. 123 439,36 Kč s DPH. Z toho implementace za

HW činí 68 011,00 Kč bez DPH, tj. 82 293,31 Kč s DPH, a cena za implementaci SW

je 34 005,00 Kč bez DPH, tj. 41 146,05 Kč s DPH. Platba se uskuteční po akceptaci

řešení PFW na základě faktury, jejíž přílohou bude kopie akceptačního protokolu.

(6) Cena za servisní podporu celého řešení PFW dle článku li, písm. e) sestává z ceny:

a. podpory dodávaných HW komponent poskytovaných výrobcem, jejíž hodnota

je již zahrnuta v cenách komponent dle písm. b. a c. níže,

b. podpory licencí SW poskytovaného výrobcem, která bude uhrazena ve výši

40 983,00 Kč bez DPH, tj. 49 589,43 Kč s DPH na období pěti (5) let, platba se

uskuteční po akceptaci řešení PFW,

c. podpory implementovaného řešení PFW poskytovaného Poskytovatelem je

stanovena ve výši 51 008,00 Kč bez DPH, tj. 61 719,68 Kč s DPH za období

jednoho (1) roku. Platba bude hrazena paušálně 1 x čtvrtletně za předchozí tři

měsíce poskytování servisní podpory na základě faktury ve výši 12 752,00 Kč

bez DPH, tj. 15 429,92 Kč s DPH.

li. Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a

z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě (2) Objednatel.

V Praze dne ·2-10-2018

�ft--� 
Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

PhDr. Radek Haubert 

vrchní ředitel správní sekce 

V Praze dne -1 -10- 2018

T-Mobile Czech Republic a.s.

Ing. Jaromír Červinka 

na základě pověření 
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