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DODATEK Č. 2
poskytovatele pod č. 128-2/2006/CDBP/OÚ)

" ké ,,Smlouvě o umIstěnI technického zařízení na sběr a další
zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojové čitelnými údaji

a s nosičem dat s biometrickými údaji"
uzavřené dne 27.4.2006

(evidované u poskytovatele pod č. 128/2006/CDBP/OÚ)
mezi STÁTNĹ TISKÁRNOU CENIN, štátni podnik, jako poskytovatelem

a Městskou částí Praha 12, jako přijemcem
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.2.2008

(evidovaného u poskytovatele pod č. 128-1/2006/CDBP/OÚ

Podle čl. 14 odst. 14.2 se smluvní strany dohodly, že shora uvedená smlouva (dále jen
,,smlouva") se mění takto:

1. Dosavadní přiloha č. 1 se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v přiloze tohoto
dodatku.

2. V příloze č. 4 článku 4 -,,Spotřební materiál" odstavci 2 tabulka zni:

Spotřebni materiál m nožství
Mikrovláknové utěrky pro čistěni optiky fotoaparátů Iks l pracoviště KS-O a měsic
Čistíci sady pro čtečky 3M ePassport Reader 1sada l pracoviště KS-O a rok
Baterie do padů pro digitalizaci snímaného podpisu 2 ks baterii l pracoviště KS-O a rok
Tonery do tiskáren HP LJ 1320 na tisk žádosti 1 tonerl pracoviště KS-O a rok
Baterie do UPS 1 sada l pracoviště KS-O a 2,5 roku

jidelni židle Polly 1 ks l příjemce a od protokolárniho
předáni po dobu účinnosti této smlouvy

Stupinek Fôrsiktig 1 ks l příjemce a od protokolárniho
předání po dobu účinnosti této smlouvy

Pratelná podložka pro fotografováni 4 ks l přijemce a od protokohárniho
předáni po dobu účinnosti této smlouvy

r . · · . . . 1 sada l přijemce a od protokolárnihoSihkonove razítko s |m|tac| otisku prstu - sada levy/pravy . . . . .. , ,
predani po dobu uc|nnost| teto smlouvy

Testovací e-pas - sada bezvadný/vadný 1 sada l přijemce a od protokoiárniho
předáni po dobu účinnosti této smlouvy

Tabulka 1 - Množstvi spotřebniho materiálu

3. V příloze č. 4 článku 4 - ,,Spotřební materiál" odstavci 6 tabulka zni:

Spotřební materiál Specifikace
Čističi sady pro čtečky 3M ePassport Reader 3M

Baterie do padů pro digitalizaci snímaného podpisu Panasonic SR48\N nebo kompatibilní
Náplň do pera pro pořizení podpisu Náplň STADLER 930 nebo kompatibilní
Tonery do tiskáren HP LJ 1320 na tisk žádosti HP toner Q5949X
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Zářivková trubice pro fotokabinu OSRAM L18/954 60cm
Baterie do UPS APC RBC48
Xerografický papir štandardní xerografický papir 80 g l m2

210 x 297 mm
Jidelni židle Polly výrobce Chicco
Stupinek Fôrsiktig IKEA
Pratelná podložka pro fotografováni ' jednobarevná (světlá), pratelná a určená

pro děti
Silikonové razítko s imitaci otisku prstu - sada levý/pravý Silicon tool
Testovací e-pas - sada bezvadný/vadný MV, STC

Tabulka 3 - Specifikace spotřebniho materiálu

ll.

Ostatní ustanoveni smlouvy a přílohy ke smlouvě, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, se
nemění,

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž
každá smluvni strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

V Praze V Praze

d,, sú C? 2008 d,, 4r l/r 2008

Poskytovatel: Příjemce:
. - . U": -' .

Ing. Richard Bulíček
generálni ředitel

Petr Hána ,;'.. ·. .·
starosta .
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