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DODATEK Č. 6
(evidovaný u poskytovatele pod č. 6-128/2006/CDBP/OÚ)

ke ,,Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a daiší zpracovávání
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 částí Praha 12, jako příjemcem
Ĺ.

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 nabídky ze dne 25. 9. 2014
rozšířit počet pracovišť agendy občanských průkazů a cestovních dokladů, a vzhledem
k tomu, že příslušná 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 smluvní strany na uzavření tohoto dodatku v níže uvedeném znění.

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

1. Označení smluvních stran zni:

STÁTNĹ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem: Praha 1, Růžová 6, č.p. 943, PSČ 110 00
zastoupená: Ing. Pavlem Novákem, generálním ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Qddí|u A
LX, vložka 296, sp. zn.: Ps 296/1
IČO: 00001279
DIČ: CZ0001279
bank.spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Č. ú.: 200210002/2700

(dále jen ,,poskytovatel")

a

Městská část Praha 12
se sídlem: Písková 830/25, 143 12 Praha 4-Modřany
zastoupená: Mgr. Petrem Prchalem, starostou

osoba oprávněná jednat jménem příjemce: Mgr. Martin Roth - tajemník ÚMČ
Praha 12
IČO: 00231151
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
Č. ú.: 2000762389/0800

(dále jen ,,příjemce")"
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2. Článek 2. včetně nadpisu zni:

ČLÁNEK 2.
Definice pojmú

.
držitel fyzická osoba, které byl vydán e-pas/eOP

personalizovaný strojové čitelný cestovní pas České republiky
e-pas vydávaný podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona o cestovních

dokladech
personalizovaný občanský průkaz se strojové čitelnými údaji a
s kontaktním elektronickým čipem vydávaný podle § 2 odst. 2

eOP písm. a), personalizovaný občanský průkaz se strojové čitelnými
údaji vydávaný podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o občanských
průkazech

montované zařízení, včetně jeho přÍs|ušenství, umistěnéfotokabina . ...v prostorach prgemce

centrálni kontaktní místo poskytovatele pro příjem a řešeníHothne CDBP pozadavku uzivatelu prijemce

kombinované pracoviště zahrnujíci fotokabinu; umožňuje realizaci všech
pracoviště procesii pro e-pasy/eOP

komponenty pro off-line W .. . . . . .technicke zar|zen|, umoznuµct reahzací off-line procesu
procesy

KS-eOP pracoviště umožňujÍcÍ realizaci všech procesů pro eOP

pracoviště umožňující realizaci všech procesů pro eOP,
KS-eOP výdej s výjimkou pořizování žádostí o eOP a vydávání eOP

s kontaktním elektronickým čipem

klientská část systému pro obecní úřady obcí s rozšířenou

KS-O působností (městské úřady, úřady městských části hl. městaPrahy, či magistráty měst); zahrnuje kombinovaná a výdejová
pracoviště a komponenty pro off-line procesy

KS-O kombi pracoviště zahrnujIcí fotokabinu; umožňuje realizaci všech
(kombinové pracoviště) procesii pro e-pasy/eOP

ks-o výdej (výdejové pracoviště umožňujÍcÍ realizaci všech procesů pro e-pasy/eOP,
pracoviště) s výjimkou pořizování žádosti o e-pas

. . . . pracoviště umožňujÍcÍ realizaci všech procesů pro e-pasy/eOP,KS-O vydej vydej "i' "' " ' " " "s vy imkou porlzovanf zadosti o e-pasy/eOP
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MRZ čteci zóna strojové čitelného dokladu

MV Česká repyb|ika - Ministerstvo vnitra, zadavatel Projektu CDBP.

procesy, sloužící k realizaci agendy eOP pro imobilnI žadateleoff-line procesy resp. zadatele ve výkonu trestu

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

ste:ném rozsahu jako oprávněná l kontaktní osoba.
dotaz, hlášení závady a objednávky (např. spotřebního materiálu

požadavek atd.) od uživatelů příjemce na Hotline poskytovatele (Hotline
CDBP)
projekt poskytování služeb výroby a dodáváni personalizovaných
strojové čitelných cestovních dokladů s biometrickými údaji
uloženými v bezkontaktnim čipu, průkazů o povolení k pobytu se

. strojové čitelnými údaji, obsahujících nosič dat s biometrickýmiProjekt CDBP údaji, občanských průkazů se strojové čitelnými údaji a

občanských průkazů se strojové čitelnými údaji s kontaktním
elektronickým čipem, a to včetně dodávky a provozování systému
pro pořizování a zpracovávání dat pro tyto doklady

. soubor všech HW a SW komponent pro pořizování asystem zpracovávání dat pro výrobu e-pasů/eOP

součást systému, HW komponenty, SW (VC. licenci a podlicencI)technické zarlzen| umistene u prijemce
osoba, která úspěšně absolvovala veškerá požadovaná školení a

uživatel je držitelem čipové karty s platnými certifikáty, opravňujÍcÍ k práci
se systémem
webová adresa www.cdbp.cz se zabezpečeným přístupem; spolu

web Projektu CDBP s informačnimi e-maily základní zdroj informaci v rámci Projektu
CDBP

žadatel fyzická osoba, která žádá o vydání e-pasu/eOP.

3. V článku 3 odst. 3. 1. zni:
,,3.1.

a) umistit, nainstalovat a předat přijemci do užíváni technické zařízení na pořizování
a zpracovávání dat pro e-pasy/eOP, včetně programového vybaveni; popis
technického zařízení je uveden v příloze č. 1 ČÁST! A této smlouvy.

b) na základě požadavku příjemce umístit, nainstalovat a předat příjemci do užIvání
technické zařízení na pořizování a zpracovávání dat pro e-pasy/eOP, včetně
programového vybavení; popis technického zařIzení je uveden v přiloze č. 1
ČÁSTI B této smlouvy.

Přesné typové označení technického zařízení se múZe dle dostupnosti jednotlivých
komponent technického zařizení na trhu potřeb nebo uvážení poskytovatele v
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f průběhu účinnosti smlouvy měnit. V případě jakékoliv takové změny musí být
zachována plná funkčnosť pracoviště, po jejím provedeni bude smluvními stranami
podepsán ,,instalačni protokol" a/nebo ,,Předávací protokol" a/nebo ,,Protokol o
servisním zásahu".

4. Článek 7. včetně nadpisu zni:

ČLÁNEK 7.
Cena a platební podmínky

7.1. Cena za předmět smlouvy podle článku 3 odst. 3. 1. písm. a) v rozsahu přílohy č. 1
ČÁSTI A a přílohy č. 2 této smlouvy je započtena v ceně za službu poskytovanou
v rámci realizace Projektu CDBP a není fakturována přijemci 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 přílohy č. 1
ČÁSTI B a přílohy č. 2 této smlouvy činí:

Období Měsíční cena v KČ bez DPH

1. 5. 2013 - 31. 12. 2014 9 253,-

1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 32 352,-

Jedná se o cenu bez DPH za každý kalendářní měsíc, ve kterém je služba
poskytována. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 4 smlouvy. Cena bude vždy
hrazena měsíčně na základě daňového dokladu vystaveného nejpozději k 15. dni
kalendářního měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plněni se rozumľ poslední
den přjs|ušného kalendářniho měsíce následujIchn po měsíci, ve kterém byla služba
poskytnuta. K fakturované ceně bude připočtena DPH ve výši účinné ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

7.3. Poskytovatel je oprávněn fakturovat příjemci prokazatelné náklady vzniklé
v nás|edujÍcÍch případech:

a) zajištění nadstandardního vybavení fotokabiny nebo technického zařizení nad
rámec uvedený v přIloze č. 1 této smlouvy;

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

c) zajištění přemístění (stěhování) technického zařIzenI a/nebo fotokabiny podle
článku 3 přílohy č. 2 této smlouvy;

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

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

7.4. Cena za služby podle odst. 7.3 této smlouvy je vždy sjednávána dohodou mezi
poskytovatelem a příjemcem. Na základě požadavku přijemce na zajištění siužeb
podle odst. 7.3 této smlouvy zašle poskytovatel písemnou nabídku, která musí být
přijemcem odsouhlasena. Při stanovení ceny vychází poskytovatel z ceníku
servisních služeb, který je přilohou č. 3 této smlouvy, s tím, že ceny uvedené
v ceníku jsou nejvyšší možné po celou dobu platnosti této smlouvy.
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7.5. Poskytovatel vystaví příjemci fakturu k úhradě prokazatelných nákladů podle
odst. 7. 4. této smlouvy do 14 dnů od poskytnuti služby podle odst. 7. 3. této smlouvy

r 7.6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 (třicet) kalendářnľch dnů od jejího doručení příjemci.".

5. Dosavadni přiloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno
v přIloze č. 1 tohoto dodatku.

6. Dosavadní příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v přiloze
č. 2 tohoto dodatku.

7. Dosavadní příloha č. 3 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v přiloze
č. 3 tohoto dodatku.

8. Za dosavadnl přílohu č. 3 se doplňuje nová přiloha č. 4, která je uvedena v přlloze č. 4
tohoto dodatku.

Ill.
Ostatní ustanovení smlouvy a přilohy ke smlouvě, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, se
nemění.

IV.
1. Tento dodatek představuje úplnou dohodu smluvnľch stran o předmětu tohoto dodatku a

nahrazuje veškerá smluvní ujednání smluvních stran učiněná před podpisem tohoto
dodatku v téZe věci.

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

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem podpisu instalačního protokolu o instalaci zařízenÍ špecifikovaného
v příloze č. 1 ČÁSTI B smlouvy.

Za poskytovatele: Za příjemce:

vp,aze,dne.....#,tl3/ý

Á'. CENIN
"u" podriik (2)
ram 1, růžová ť3

Ing. Pavel Novák
generáiní ředitel
STÁTNĹ TISKÁRNA CENIN, štátni podnik

V Pm,, d,, .1.0,, .11.; .201k

,,4"",. i A, '-t,.

iľ::;!:'jix "+^"9 /ŕ,2
Mgr. Petr Prchal c "' ""' ' \ ="i 7;
starosta i ;c;' t ::(íi, i

t 'i.-'.! ' ' ..,' -A > l'Městská část Praha 12 !, :Z, f G t
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