DODATEK &. 1
ke smlouvě o dílo č. TSSIOKMJZMT ze dne 28. 7. 2017
č. 798/OKM/2017
(smlouva o dílo schválena na základě usnesení RM č. ?MI2D11 \; PS dne 26. 6. 2017. úkol č. 1.

dodatek schváIen RM dne 18. 3. 2019, usnesením č. 250/2019)

podle 5 2586 a násl. zákona č. 89!20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dáte jen
02).
|. Smluvní strany

Objednatel:
město Příbram
sídlo:
zastoupené:
iČO:
DIČ:

Tyršova 108. 261 01 Příbram
Ing. Jindřichem Vařekou
00243132
0200243132

bankovní spojeni:

Česká spořitelna as.

číslo účtu:

_

&
Zhotovitet:
SAMAB PRESS GROUP, a.s.
sídlo:
Cyritská 14. 602 00 Brno
zastoupené:

IČO:
DIC:
bankovní spojeni:

číslo účtu:

Martinem Bradávkou, předsedou představenstva
Ing. Paviem Bradávkou. místopředsedou představenstva

25524291
0225524291

Komerční banka a.s.

_

Zapsaný u Krajského soudu v Brně, spisová značka 82579
II. Preambule
Smiuvní strany uzavřely dne 28. 7. 2017 Smlouvu o dílo č. TQBIOKMQOW, jejímž předmětem je
distribuce městského zpravodaje Kahan do listovních schránek všech domácnosti v Příbrami 1x

měsíčně \; obdobi od 1. 11, 2017 do 31. 10. 2019. Vzhledem k výraznému navýšení cen vtomto odvětví
uzavírají smluvní strany tento dodatek.

III. Změny
3,1. Článek 5.1. Smfouvy o dílo c. 798!OKM!201 ? se mění násiedujícím způsobem;
Cena pfnénf dle této smfouvy je oběma smíuvnímí stranami sjednána vsoufadu s ustanovením 5 2
zákona č. 526/1990 Sb.. o cenách, ve známr pozdějších předpisů. a je dohodnuta bez daně z přidané
hodnoty (DPH die platného zákona) jako cena nejvýše přípustná.

1 | 5t r á n k a

Sjednaná cena obsahuje veškeré nákfady & zisk zhotovítefe nezbytné křádné reafízací předmětu
smlouvy.

Cena distribuce za jeden měsíc plnění díla bez DPH
DPH
Cena distribuce zajeden měsíc plnění díla vč. DPH

16 750,00 Kč
3 517,50 Kč
20 267,50 Kč

3.2. Ostatní čtánky Smlouvy o dílo č. 798!OKM!2017 zůstávají beze změny.

IV. Obecná ustanovení
4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou uýtiscích dodatku.

42. Smluvní strany prohlašují. že dodatek č. 1 uzavřely svobodné a vážně. Že jim 081800 známy
jakékořiv skutečnosti. které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedty se vzájemně vomyl a berou na
vědomL že v plném rozsahu nesou veškeré důsíedky„ plynoucí z jimi vědomé udanýoh nepravdivých
údajů.
4.3. Smluvní strany výslovné souhlasř s tim, aby byl tento dodatek uveden v evidenci smiuv vedené
objednatelem a byl zveřejněn v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona (3.
34002015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany' prohlašuji, že skutečnosti uvedené
vtomto dodatku nepovažují za obchodní tajemstvi a uděíuji svolení k jejich užití a zveřejnénř bez
stanovení jakýchkoliv dalších podminek.
4.4. Dodatek č. i nabývá pzatnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smruv.
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SAMAB PRESS GROU P. a.s.

město Příbram

Martin Bradávka, předseda představenstva

lng. Jindřich Vařeka, starosta
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