
Statutární
město Kladno

Dodatek číslo 1/2019
k Rámcové kupní smlouvě „Nákup tiskáren" 

ze dne 18,62019
Číslo smlouvy objednatele 2019/0927/0VTI 
uzavřené mezi těmito smluvními stranami

Statutární město Kladno
se sídlem:
zastoupené ve věcech smluvních: 
zastoupené ve věcech technických:
IČ:
DIČ:

(dále jen jako „kupující') 
na straně jedné

VDC kancelářská technika s.r.o.
se sídlem:
zastoupený ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 
Ing. Dan Jiránek, primátor města 
Ing. Pavel Rous, vedoucí OVTI 
00234516 
CZQ0234516

a

T.G. Masaryka 98,272 00 Kladno

25607201
CZ25607201
Reiffeisenbanka.s.

Kontaktní osoba: 
Email:
Telefon:
(dále jen „prodávající)

Vladimír Budka 
mfo@vdc.cz

I.
Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1/2019 se doplňuje příloha č.1 Rámcové kupní smlouvy v níž se „Příloha č.3 - 
Cenová nabídka předpokládaného předmětu plnění zakázky „Nákup tiskáren'"' doplňuje o cenu 
toneru, dle nabídky prodávajícího vjeho nabídce ve veřejné zakázce.

2. Nové znění cenové specifikace v příloze č.1 Rámcové kupní smlouvy je tvořeno přílohou č.1 
tohoto dodatku.

II.
Závěrečná ustanovení

mailto:mfo@vdc.cz
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1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejněni v registru smluv.

2. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž kupující obdrží tři stejnopisy a prodávající 
jeden. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
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Statutární 
město Kladna

Příloha č.3 - Cenová nabídka předpokládaného předmětu plnění zakázky „Nákup tiskáren”

Typ tiskárny Počet kusů Cena bez DPH DPH v Kč Cena s DPH

Canon i-SENSYS 
LBP212dw 1 2 680,-Kč 563,-Kč 3 243,-Kč

Celková cena 
předpokládaného 
předmětu plnění

120 321 600,-Kč 67 560,-Kč 389 160,-Kč

Toner 1 2 770,-Kč 581,70 Kč 3 351,50 Kč

Celková cena 
tonerů 120 332 400,-Kč 69 804,-Kč 402 180,-Kč

Celková cena
předpokládaného 
předmětu plnění 
(tiskárna + toner)

120 654 000r-Kč 137 340,-Kč 791 340-Kč


