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DODATEK Č. 5

(evidovaný u poskytovatele pod č. 128-5/2006/CDBP/OÚ)

ke ,,Smlouvě o umistěni technického zařizeni na sběr a ďalší zpracováváni
dat pro cestovní pasy se strojové čitelnými údaji

a s nosičem dat s biometrickými údaji"

uzavřené dne 27. 4. 2006
mezi STÁTNĹ TISKÁRNOU CENIN štátni podnik, jako poskytovatelem

a Městskou části Praha 12, jako přijemcem

l.

Preambule dodatku
Vzhledem k tomu, že se příjemce v souvislosti se zavedením nového typu elektronického
občanského průkazu (eOP) na základě zákona č 424/2010 Sb., kterým se novelizuje zákon
č. 328/1999 Sb,, o občanských průkazech, rozhodl na základě nabidky č. D1900NS2731
ze dne 23. 01. 2013 rozšiřit počet pracovišt' agendy ôbčanských průkazů a cestovnich
dokladů, a vzhledem k tomu, že přislušná pracoviště budou instalována a propojena
se systémem CDBP a dále vzhledem k tomu, že služby servisní podpory budou pro tato
pracoviště poskytovány úplatné, dohodly se smluvni strany na uzavřeni tohoto dodatku
v níže uvedeném zněni.

W

Podle čl. 14. odst. 14.2 se smluvní strany dohodly, že shora uvedená smlouva ve zněni
pozdějšich dodatků (dále jen ,smlouva") se na základě výše uvedeného měni a doplňuje
takto:

1 Článek 2. včetně nadpisu zni: "
ČLÁNEK 2.

Definice pojmů

držitel

e-pas

eOP

fyzická osoba, které byl vydán e-pas/eOP

fotokabina

Hotjine CDBP

" personalizovaný strojové čitelný cestovní pas České repub|iGy
vydávaný podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona o cestovnich
dokladech
personalizovaný občanský průkaz se strojové čitelnými údaji a
s kontaktnim elektronickým čipem vydávaný podle § 2 odst. 2
písm. a), personalizovaný občanský prúkaz se strojové čitelnými
údaji vydávaný podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o občanských

_ _ _průkazech

montované zařizeni, včetně jeho přisl šenstvi, umistěné
v prostorách přijemce

centrálni kontaktní mlsto poskytovatele pro příjem a řešeni
požadavků uživatelů příjemce
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kombinované
pracoviště

präcoviště zahrnujici fotokabin u; umožňuje realizaci všech
procesii pro e-pasy/eOP

komponenty pro off-line techničke zar|zen|, umožňuj|c| reahzaci off-lne procesu
procesy

KS-eOP

ks-o výdej výdej

KS-eOP výdej 1

KS-eOP výdej 2

KS-O

MRZ

MV

pracoviště umožňujícI realizaci všech procesií pro eOP

_
pracoviště umožňujíci pouze vydáváni obou typů dokladú (e-Pas
a eOP): pořizovat žádosti neumožňuje

pracoviště umožňujicí realizaci všech procesii pro eOP,
s výjimkou pořizováni žádostí o eOP a vydáväni eOP
s kontaktnim elektronickým čipem

pracoviště umožňujÍcÍ pouze vydáváni eOP bez kontaktního
elektronického čipu

klientská Ust systému pro obecní úřady obci s rozšiřenou
působností (městské úřady úřady městských části hl. města
Prahy, Či magistráty měst): zahrnuje kombinovaná a výdejová
pracoviště a komponenty pro off-line procesy

čteci zóna strojové čitelného dokladu

Česká republika - Ministerstvo vnitra, zadavatel Projektu CDBP

procesy, sloužici k realizaci agendy eOP pro imobúní žadateleoff-hne procesy resp, žadatele ve výkonu trestu

osoba pověřená k provedeni určitých úkonů za smluvni stranu,
oprávněná l kontaktní které jsou ve vztahu k druhé smluvní straně platné a záväzné.
osoba Zástupce oprávněné l kontaktní osoby je pověřen jednat ve

stejném rozsahu jako oprávněná l kontaktní osoba.
dotaz, hlášeni závady a objednávky (např. spotřebniho materiálu

požadavek atd.) od uživatelů přijemce na Hotline poskytovatele (Hotline
CDBP)
projekt poskytováni služeb výroby a dodáváni personalizovaných
strojové čitelných cestovních dokladů s b|ometr|ckými údaji
uloženými v bezkontaktním čipu, průkazů o povoleni k pobytu se

Projekt CDBP strojové čitelnými údaji, obsahujicích nosič dat s biometrickýmiúdaji, občanských prúkazů se strojové čitelnými údaji a
občanských průkazů se strojové čitelnými údaji s kontaktním
elektronickým Čipem, a to včetně dodávky a provozováni systému l
pro pořizováni a z«acováváni dat pro tyto doklady
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systém

technické zařízeni

uživatel

výdejové pracoviště

web Projektu CDBP

žadatel
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soubor všech HW a SW komponent pro pořizováni a
zpracováváni dat pro výrobu e-pasů/eOP.

součást systému, HW komponenty SW (vC. licenci a podlicenci)
umistěné u přijemoe
osoba, která úspěšně absolvovala veškerá požadovaná školení a
je držitelem čipové karty s platnými certifikáty, opravňujÍcÍ k práci
se systémem
pracoviště umožňujicí realizaci všech procesů pro e-pasy/eOP,
s výjimkou pořizování žádostí o e-pas
webová adresa www.cdbp.cz se zabezpečeným přistupem; spolu
s informačnimi e-maily základni zdroj informaci v rámci Projektu
CDBP
fyzická osoba, která žádá o vydání e-pasu/eOP.

2. V článku 3 odst. 3. 1 zni:
,3.1.

a) umístit, nainstalovat a předat přijemci do užIváni technické zařízeni na poňzováni
a zpracováváni dat pro e-pasy/eOP, včetně programového vybaveni; popis
technického zařizení je uveden v přiloze č. 1 ČÁSTI A této smlouvy.

b) na základě požadavku příjemce umistit, nainstalovat a předat přijemci do uživáni
technické zařizeni na pořizováni a zpracováváni dat pro e-pasy/eOP, včetně
programového vybavení; popis technického zařizení je uveden v přlloze č. 1
ČÁSTI B této smlouvy,

Přesné typové označení technického zařizeni se múZe dle dostupnosti jednotlivých
komponent technického zařízeni na trhu nebo uvážení poskytovatele v průběhu
účinnosti smlouvy měnit. V připadě jakékohv takové změny musí být zachována plná
funkčnosť pracoviště, po jejím provedeni bude smluvnimi stranami podepsán
,,instalačni protokol" a/nebo ,,Předávací protokol" a/nebo ,,Protokol o servisním
zásahu".

3. Článek 7 včetně nadpisu zni'

ČLÁNEK 7.
Cena a platebni podminky

7 1 Cena za předmět smlouvy podle článku 3 odst. 3. 1. písm a) v rozsahu přilohy Č. 1
ČÁSTI A a přIlohy č. 2 této smlouvy je započtena v ceně za službu poskytovanou
v rámci realizace Projektu CDBP a není fakturována příjemci s výjimkou případů
uvedených v odstavci 7.3. této smlouvy

7.2. Cena za předmět smlouvy podle článku 3 odst. 3. 1. písm. b) v rozsahu přilohy č. 1
ČÁSTI B a přilohy č. 2 této smlouvy v období od 1. 5. 2013 do 31. 12, 2015 činí
9 253,- kč bez dph za každý celý kalendářni měsic, ve kterém je služba v tomto
období poskytována. Specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 4 smlouvy. Tyto ceny
budou hrazeny měsíčně na základě faktury vystavené vždy nejpozději k 15. dni
kalendářního měsice. Datem uskutečněni zdanitelného plněni se rozumí poslední
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den příslušného kalendářniho měsice. K fakturované ceně bude připočtena DPH ve
výši platné ke dni uskutečněni zdaniteľného plněni.

Poskytovatel je oprávněn fakturovat přijemci prokazatelné náklady vzniklé
v následujicich připadech:

a) zajištění nadstandardního vybaveni fotokabiny nebo technického zařizení nad
rámec uvedený v příloze č. 1 této smlouvy:

b) zajištěni školení uživatelů technického zařizeni nad rámec uvedený
v přiloze č. 2 této smlouvy;

c) zajištěni přemístěni (stěhováni) technického zařízení a/nebo fotokabiny podle
článku 3 přílohy č. 2 této smlouvy:

d) zajištěni spotřebniho materiálu nad rámec uvedený v článku 4 přilohy č. 2 této
smlouvy;

e) zajištění služeb certifikační autority vyvolaný požadavkem příjemce nebo
změnou na straně příjemoe.

7.4. Cena za služby podle odst. 7.3 této smlouvy je vždy sjednávána dohodou mezi
poskytovatelem a přijemcem. Na základě požadavku přijemce na zajištěni služeb
podle odst. 7.3 této smlouvy zašle poskytovatel pisemnou nabidku, která musí být
přijemcem odsouhlasena. Při stanovení ceny vycházl poskytovatel z oeníku
servisních služeb, který je přilohou č. 3 této smlouvy, s tím, že ceny uvedené
v ceníku jsou nejvyšši možné po celou dobu platnosti této smlouvy.

7,5, Poskytovatel vystaví přijemci fakturu k úhrädě prokazatelných nákladů podle
odst. 7. 4. této smlouvy do 14 dnů od poskytnuti služby podle odst. 7. 3. této smlouvy

7 6. Lhůta splatnosti faktury äní 30 (tňcet) kalendářních dnů od jejího doručení příjemci."

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

5. Dosavadní přiloha č. 2 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno
v příloze č. 2 tohoto dodatku.

6. Za dosavadní přílohu č. 3 se doplňuje nová přiloha č. 4, která je uvedena v přiloze č. 3
tohoto dodatku.

Ill.

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

ke ,Smlouvě q umistění technického zařizeni
a si
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IV.

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

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvnich
stran a účinnosti dnem podpisu |nsta|ačního protokolu o instalaci zařizeni specifikovaného
v přiloze č. 1 ČÁSTI B smlouvy

Za poskytovatele: Za příjemce:

V P,,,,, d,, V Praze, dne 2013

Méstská část Praha 12
Doložka

dle § 43 13h2000 Sb. o Navnim m4iU Pwzv
"jVC'tjCjj , Z'3 'ij\1' Q'ylť i

,m na iiřecr. desce (,/dclu CáMi
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