
000007-002/2018-00

Dodatek č. 2 k Rámcové kupní smlouvě

SERVICE de la PUBLICITÉ - LA PRODUCTION, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 206949
se sídlem: Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 01470108
DIČ: CZ01470108 

(dále jen „prodávající“)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7216 
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 
zastoupená: MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem
IČO: 47114304

(dále jen „kupující“)

uzavřeli níže uvedeného kalendářního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 
a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

DODATEK č. 2

k Rámcové kupní smlouvě č. 000007-000/2018-00 ze dne 10. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“) 
uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky vedené pod názvem „Dodávky reklamních 
předmětů pro ZP MV ČR“ včetně označení logem ZP MV ČR (dále jen „Dodatek“).

I.
1. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na tom, že 
prodávající realizuje dodávku položek neuvedených v Modelové variantě (Příloha č. 1 
Smlouvy), a to 100 ks konferenční desek A4 za jednotkovou cenu 493,- Kč bez DPH a 
500 ks kšiltovek za jednotkovou cenu 44,- Kč bez DPH, ceny zahrnují veškeré náklady 
spojené s kompletní realizací dodávky dle čl. V Smlouvy. Dodávka se uskuteční na 
základě dílčí kupní smlouvy ve smyslu čl. IV Smlouvy.



2. Za realizaci dodávky specifikované včl. I. odst. 1 tohoto Dodatku bude prodávajícímu 
uhrazena celková kupní cena ve výši 71 300,- Kč + zákonem stanovená daň z přidané 
hodnoty.

1. Prodávající prohlašuje, že si je vědom toho, že kupující jako povinný subjekt dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je povinen uveřejnit v Registru 
smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tento Dodatek za splnění podmínek 
ke zveřejnění dle zákona o registru smluv.

2. Kupující se zavazuje, že tento Dodatek zveřejní ve lhůtě 10 dnů od jeho uzavření 
v Registru smluv dle odst. 1 tohoto článku Dodatku. Prodávající je povinen po uplynutí 
této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl uzavřen, v Registru smluv ověřit, zda 
kupující tento Dodatek řádně zveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen tento Dodatek 
zveřejnit sám a o této skutečnosti informovat kupujícího.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv dle odst. 2 tohoto článku Dodatku.

4. Za den uzavření tohoto Dodatku se považuje den podpisu poslední ze smluvních stran.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že jeho 
obsahu porozuměly a že s ním souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují 
své vlastnoruční podpisy.
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