
Zhotovitel: 

Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

Dodatek Č. 1 

ke Smlouvě evidované u Objednatele pod Č . 4/160/2015 

a evidované u Zhotovite le pod Č . 2015_00 030 ze dne 25. 3. 2015 

(dá le jen "Smlouva") 

Objednatel : 

Mainstream Technologies, s. r.o. Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
(dále jen "Zhotovítel") (dále j en " Objednatel") 

Se sídlem: 
Hvězdova 1734/2c, 

Se sídlem: 
Jankovcova 1518/ 2, 

14000 Praha 4 17004 Praha 7 

Jednající: Petr Šetka Jednající: PhDr. Radek Haubert 

Funkce: Jednatel Funkce: vrchní ředitel správní sekce 

Kontaktní 
Jakub Lukeš 

Kontaktní 
Mgr. Zdeněk Šír 

osoby: osoba: 

Funkce: Account Manager Funkce: ředitel odboru informatiky 

Tel.: 734434005 Tel.: 233045209 

E-mail: Jakub.lukesíal ma instream .cz E-mail: Zdenek.sir@nku.cz 

IČ: 27404978 IČ: 49370227 
DiČ: CZ27404978 DiČ: není plátce DPH 

Zapsaná 
U Městského soudu v Praze 

Zapsaná 
vobchodním 

Oddíl C, vložka 110101 
v obchodním v OR nezapsán 

rejstříku: rejstříku: 

Projekt: 2015 00030 Projekt: SEC-2015 

(společně též "smluvní strany"). 

Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy dodatkem Č. 1 (dále jen "Dodatek") a 
vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, 

se dohodly na následujícím znění takto: 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1.1. Tento Dodatek se uzavi rá ke Sm lo uvě Č. 4/160/2015, kterou uza vřel Objednatel a Zhotovitel dne 
25.3.2015 (dále jen "Smlouva"). 

1.2. Účelem Dodatku je z aji š tě ní užívání autenti z a čních metod realizovaných v rámci projektu 
" Doplnění autentizačního systému NKÚ, SE(-2015" zaměstnanci Objednatele. 

1.3. Nevyžaduje·li kontext jinak, budou mít všechny vý ra zy obsažene v tomto Dodatku stejný význam 
jako stejné výrazy ve Smlouvě. 



Článek 2 

Předmět Dodatku 

2. \ V návaznosti na článek II I odst. 3 Smlouvy předmětem Dodatku je: 
a) dodání 375 ks licencí autentizačního software Authasass Enterprise Edition Biometric Extended 

(dále jen "Authasass") dle článku I, odst. 1, písm. b) Smlouvy Zhotovitelem, 
b) zaj ištění podpory autentizačního software Authasass dle článku I, odst. 1, písm. e) Smlouvy 

poskytovaného výrobcem software. 
2.2 Termín dodání licencí autentizačního software Authasass Zhotovitelem je nejpozděj i 

do 29. 12. 2015. 
2.3 Podpora autentizačního software Authasass poskytovaná výrobcem software je zajištěna od 

termínu dodání licencí autentizačního software Authasass, tj. nejpozději od 29. 12. 2015. 

Článek 3 

Cena a platební podmínky 

3.1. Cena za dodání 1 ks licence Authasass činí dle č lánku III odst. 3 písm. b) Smlouvy 1.216,95 Kč bez 
DPH, t j . 1.472,51 Kč s DPH. 

3.2. Celková cena za dodání 375ks licencí Authasass činí 456356,25 Kč bez DPH tj. 552 191,25 Kč 
s DPH. Platba se uskuteční na základě faktury, jej íž přílohou bude kopie dokladu o nabytí licencí 
Objednatelem. 

3.3. Cena za poskytování podpory autentizačního software Authasass výrobcem software činí dle 
č lánku III odst. 6 písm . b) Sm louvy 91 271,25 Kč bez DPH, tj. 110438,25 Kč s DPH za období 
jednoho roku. Platba bude hrazena na základě faktury lx ročně. 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Ostatní ustanovení Sm louvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávaj í nadále účinná. 
4.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
4.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží Zhotovitel a dva (2) obdrží 

Objednate l. 
4.4. Smluvní strany prohlašuj í, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vů le a na důkaz 

dohody o všech č l áncích tohoto Dodatku připoj uj í své podpisy. 

V Praze dne: 29 -12- 2015 

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředi te l správní sekce 
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V Praze dne: i29 -12- 2015 
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za Zhotovik'le ,I, ~, !'1 ~ttP:llwww.malnstream.cz 

Petr Šetka 
jednatel 

Mainstream Technologies, s.r.o. 


