
 

1 

 

 

Dodatek č. 1  
 

ke Smlouvě o dílo na obměnu virtualizační serverové infrastruktury  
 evidované u Objednatele pod č. 67/160/2020 

a evidované u Dodavatele pod č. J200023 ze dne 10. 11. 2020 

(dále jen „Smlouva“) 

 

 
ALWIL Trade, spol. s r.o. 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 

(dále jen „Objednatel“) 

Se sídlem:  Průmyslová 7, 102 00 
Praha 10 

 Se sídlem:  Jankovcova 1518/2,  
170 04 Praha 7 

Zastoupený: Ing. Rostislavem Trnkou  Jejímž jménem 
jedná: 

PhDr. Radek Haubert 

Funkce: jednatel  Funkce: vrchní ředitel  
správní sekce 

Kontaktní osoby: Jana Beránková  Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Šír 

Funkce: Manager obchodu  Funkce: Ředitel odboru informatiky 

Tel.: +420 274 005 521  Tel.: +420 233 045 209 

E-mail: jberankova@alwil.com   E-mail: zdenek.sir@nku.cz  

IČO: 16188641  IČO: 49370227 

DIČ: CZ16188641  DIČ: není plátce DPH 

Zapsaná 
v obchodním  
rejstříku: 

vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 1553 

 Zapsaná 
v obchodním  
rejstříku: 

Nezapsán 

Bank. spojení: 249978004/2700  Bank. spojení: Česká národní banka 
30027-001/0710 

Identifikátor 
datové 
schránky: 

H8mk44q  Identifikátor 
datové schránky: 

s3caayq 

(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. V průběhu plnění předmětu Smlouvy Objednatel chtěl využít smluvní ustanovení uvedené 
v předmětu smlouvy v článku II., odst. (1), bod f) „dodání doplňujících komponent řešení 
VSI-2020 a jejich zprovoznění“ a v rámci dodávky předmětu plnění navýšit počet 
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dodaných disků a operační paměti pro vyšší rezervu kapacit a pokrýt tak zvýšené nároky 
způsobené aktuální situací, které nebyly známy v době zahájení veřejné zakázky. 

1.2. Účelem Dodatku je výše částky předmětu plnění v souvislosti s navýšením počtu 
dodaných komponent. 

1.3. Nevyžaduje-li kontext jinak, budou mít všechny výrazy obsažené v tomto Dodatku stejný 
význam jako stejné výrazy ve Smlouvě. 

1.4. Objednatel využívá ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a navyšuje hodnotu závazku do 10 % původní 
hodnoty závazku o částku 584 650,00 Kč bez DPH, přičemž se nemění celková povaha 
veřejné zakázky. 

1.5. Objednatel využívá ustanovení § 222 odst. 5 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a navyšuje hodnotu závazku, kdy se jedná 
o dodatečné dodávky od Zhotovitele (disky a operační paměti), které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné a změna v osobě 
dodavatele není možná z ekonomických důvodů a způsobila by Objednateli výrazné 
zvýšení nákladů, kdy na základě přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis slev na dílčí komponenty 
v průběhu platnosti Smlouvy jsou Zhotovitelem garantovány slevy ve výši min. 30 % na 
zde uvedené disky a operační paměti. 
 

Článek 2 
Předmět Dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy. 

2.2. Finanční částka za předmět plnění uvedena v článku VIII, odst. 2 Smlouvy se navyšuje o 2 
195 760,00 Kč bez DPH, tj. 2 656 869,60 Kč včetně DPH. Znění odst. 2 nově zní:  

„Celková cena za předmět plnění za období 60 měsíců činí 8 042 270,00 Kč bez DPH, 9 731 
146,70 Kč včetně DPH.“. 

2.3. Finanční částka za dodání řešení VSI-2020 uvedena v článku VIII, odst. 3 Smlouvy se 
navyšuje o částku 2 195 760,00 Kč bez DPH, tj. 2 656 869,60 Kč včetně DPH. Znění odst. 3 
nově zní:  

„Celková cena za dodání řešení VSI-2020 dle článku II bod (1) písm. a) činí 6 131 820,00 Kč 
bez DPH, tj. 7 419 502,20 Kč včetně DPH. Platba se uskuteční po akceptaci implementace 
řešení VSI-2020 na základě faktury, jejíž přílohou bude kopie akceptačního protokolu 
včetně dodacího listu. Zhotovitel uvede na faktuře kromě celkové ceny dodávky i cenu 
jednotkovou“. 

2.4. Množství dodaných kusů uvedených v příloze č. 3 Smlouvy – Podrobný cenový rozpis 
předmětu plnění řešení VSI - 2020 se u tabulky č. 1 – Cena za dodání všech komponent 
HW mění takto: 

a) položka HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart 
Memory kit z počtu 48 na 192 ks, tj. 2 307 840,00 Kč bez DPH, 2 792 486,40 Kč včetně 
DPH, 

b) položka HPE 3,84TB SATA 6G Read intensive SFF (2.5in) SC PM883 SSD z počtu 60 na 
84 ks, tj. 1 627 080,00 Kč bez DPH, tj. 1 968 766,80 Kč včetně DPH. 
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c) Celková cena se navyšuje na částku 6 131 820,00 Kč bez DPH, tj. 7 419 502,20 Kč 
včetně DPH. 

2.5. Dle ustanovení § 222 odst. 3, 4, 5 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o nepodstatnou změnu Smlouvy 
a finanční částka po dobu realizace Dodatku ke Smlouvě nesmí přesáhnout hodnoty 
uvedené ve výše uvedených ustanoveních. 
 

 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn. 
3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma 

smluvními stranami.  
3.3 Tento Dodatek je vypracován v elektronickém vyhotovení a podepsán elektronickými 

podpisy. 
3.4 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti Dodatek 

zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý vzdálený přístup. 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na 

důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy. 

 
 
                               
 
 
 
 

____________________________  

 za Zhotovitele 
 
 
 
 

za Objednatele 
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