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DODATEK Č. 3
(evidovaný u poskytovatele pod č. 128-3/2006/CDBP/OÚ)

ke ,,Smlouvě o umístěM technického zařízenI 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 pod č. 128/2006/CDBP/OÚ)
mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU , štátni podnik, jako poskytovatelem

a Městskou částí Praha 12, jako příjemcem

l.

Podle čl. 14. odst. 14.2 se smluvni strany dohodly, že shora uvedená smlouva ve zněni
pozdějších dodatků (dále jen ,,smlouva") se mění takto:

1. V článku 2. v tabulce pojem ,,E-pas" včetně vysvětlení zni:

,,E-pas personalizovaný strojové čitelný cestovní pas České republiky
vydávaný státním občanům České republiky podle § 5 odst. 1
písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovnich dokladech
o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve
znění pozdějšich předpisů (zákon o cestovních dokladech),
s přihlédnutkn k implementaci Nařizení Rady (ES) č. 2252/2004
ze cine 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní
a biometrické prvky y cestovních pasech a cestovnich dokladech
vydávaných členskými stáíý, "e zněni Nařizeni Evropskéh0
parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 zu 6. května 2009
a v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 28. ÚňoG ?005,
respektive 28. června 2006, kterým se stanovi technické "
specifikace norem pro bezpečnostní a biometrické prvky
v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných
členskými štáty."

2. V článku 3. odstavec 3.1. zni:

,,3.1. Umistit, nainstalovat a předat přijemci do užíváni technické zařízení na sběr a
další zpracovávání dat pro e-pasy, včetně programového vybavení; popis
umístěného technického zařízení je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této
smlouvy. Přesné typové označení technického zařízeni se múZe v průběhu
účinnosti smlouvy měnit na základě oboustranně podepsaného dokumentu
lnstalačni protokol a/nebo Předávaci protokol a/nebo Protokol o servisním
zásahu. V případě jakékoliv změny musí být zachována plná funkčnosť
pracoviště.".
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3. V článku 6. odstavci 6.6. písm. k) zni:

,,k) zajistit, aby obsluhu poskytnutého technického zařizení a/nebo fotokabiny prováděly
pouze proškolené osoby s platným Certifikátem - Osvědčením
o absolvováni školení podle vzoru, který je uveden v přľloze č. 10 této smlouvy.
Vyznačenou platnost Certifikátu - Osvědčení o absolvovánI školení je poskytovatel
oprávněn administrativně prodloužit bez nutnosti vystavení nového Certifikátu -
Osvědčení o absolvování školení.".

4. V článku 6. odstavec 6.7. zni:

,,6.7. Poskytovatel se dále zavazuje plnit předmět této smlouvy v pracovni dobé přijemce,
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétních případech jinak.".

5. V článku 7. odstavec 7.1. zni:

,,7.1. Cena za předmět smlouvy podle článku 3. této smlouvy je započtena v ceně
vyrobených a dodaných e-pasú v rámci realizace Projektu CDBP a není
fakturována přijemci s výjimkou připadů uvedených v odstavci 7.2. této smlouvy.".

6. V článku 7. odstavec 7.2. zni:

,,7.2. Poskytovatel je oprávněn fakturovat přijemci prokazatelné náklady vzniklé
v nás|edujÍcÍch připadech:

· zajištění nadstandardniho vybavení fotokabiny nebo technického zařizení
nad rámec uvedený v příloze č. 1 této smlouvy,

· zajištění školení uživatelů technického zařizení nad rámec "uvecjený
v článku 1. přilohy č. 3 této smlouvy,

· zajištění přem istění technického zařizeni a/nebo fotokabiny podle článku 3.
přilohy č. 4 této smlouvy, P

· zajištěni spotřebniho materiálu nad rámec uvedpn; v článku 4 přilohy č. 4
této smlouvy,

· zajištění sIužeb certifikační al!:jrity vyvolaný požadavkem přijemce nebo
změnou na straně přije7l|ce,

· příjemce neumožni poskytovateli přístup do místa plnění, nebo jiným
způsobem znemožní umístění technického zařlzení a/nebo fotokabiny, jejich
instalaci a/nebo montáž, nebo neposkytne poskytovateli potřebnou
součinnost pro umístění technického zařízeni a/nebo fotokabiny a jejich
instalaci a/nebo montáž,

· příjemce poruší povinnosti uvedené v odstavci 6.6 písm. g) této smlouvy.".
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7. V článku 13. odstavec 13.2. zni:

,,13.2. Tato smlouva se uzavirá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2015. Tuto smlouvu je
možné prodloužit pisemným dodatkem k této smlouvě v případě, že poskytovatel
bude zajišt'ovat realizaci Projektu CDBP i v dalšim období.".

8. V článku 14. odstavec 14.2. zni:

,,14.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovať pouze písemnými dodatky, označovanými a
čIslovanými vzestupnou řadou a uzavřenými oprávněnými zástupci obou
smluvnich stran. Tyto dodatky se stanou nedilnou součástí této smlouvy.".

9. Dosavadni příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v přlloze
č. 1 tohoto dodatku.

10. Dosavadni přiloha č. 3 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze
č. 2 tohoto dodatku.

11. Dosaw:dni přiloha č. 4 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze
č. 3 tohoto dodatka

12. Dosavadní přiloha č. 5 smlouvy se nahräzí'j" novým zněnim, které je uvedeno v příloze
č. 4 tohoto dodatku.

13. Dosavadni přiloha č. 10 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v přiloze
č. 5 tohoto dodatku.

14. Dosavadni přiloha č. 11 smlouvy se nahrazuje novým zněnim, které je uvedeno v příloze
č. 6 tohoto dodatku. .

(l.

1. Ostatní ustanoveni smlouvy a přilohy ke smlouvě, pokud nejsou dotčeny timto dodatkem,
se neměnl.

2. Smluvni strany se tímto dohodly a činí nesporným, že platnost každého řádně vydaného
Certifikátu - Osvědčení o absolvováni školení v období od nabyti účinnosti smlouvy do
31.12. 2010 podle čl. 6. odstavce 6.6. písm. k) smlouvy se prodlužuje
do 31. 12. 2015, a to bez nutnosti vystaveni nového Certifikátu - Osvědčeni
o absolvováni školení.
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Ill.

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

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem 1. 1. 2011.

V Praze V Praze

dne 14. 12. 2010 13. 01, 2011dne

Poskytovatel: Příjemce:

Ing. Richard Bulíček
generálni i'editel
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