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Číslo dodatku smlouvy objednatele:001016 02 17 
Číslo smlouvy objednatele: 001016 00 17 

 
 

Dodatek č. 2 

 
k prováděcí smlouvě na poskytování služeb č. 001016 00 17 - multifunkční tiskové služby (dále jen 

„Smlouva“) 
 
 

Smluvní strany 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:  00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

OR: MS Praha, sp. zn. oddíl B, vložka 847 
(dále jen „Objednavatel“) 
 

a 

 

RICOH Czech Republic s.r.o. 
Se sídlem: Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 

Zastoupená: Michalem Furdíkem, prokuristou společnosti 
 Ing. Leošem Vídenským, MBA, LL.M., prokuristou společnosti 
IČO:  48117820 

DIČ: CZ48117820, plátce DPH 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

OR: MS Praha, sp. z. oddíl C, vložka 27720 

(dále jen „Poskytovatel“) 
 

 

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě 001016 00 17 (dále jen „Dodatek“) 
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Preambule 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

A. Smluvní strany uzavřely dne 22. 05. 2018 prováděcí smlouvu na poskytování služeb č. 001016 

00 17, jejímž předmětem jsou multifunkční tiskové služby. 
B. Smluvní strany uzavřely dne 22. 01. 2019 dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo mimo 

jiné rozšíření umístění tiskového zařízení. 
C. Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem upravit ceník Smlouvy, z důvodu navýšení cen na straně 

výrobce papíru. 

 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM. 

 

I. Změna Smlouvy 

 

1. Dodatkem č.2 se mění příloha č. 2 Smlouvy s názvem „SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY“ a její 
nové znění je uvedeno v příloze tohoto Dodatku.  
 

2. Dodatkem č. 2 se mění čl.3 Smlouvy s názvem „CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“ odst. 3.1 a 

nově zní: 
Cena za provedení služeb je smluvními stranami sjednána v souladu s nabídkou Poskytovatele 
a dle specifikace jednotkových cen dle Přílohy č. 2 této Smlouvy v celkové maximální výši 
58 493 412,- Kč bez DPH. 

(slovy: padesátosmmilionůčtyřistadevadesáttřitisícečtyřistadvanáct korun českých bez DPH) 
Cena určená dle tohoto odstavce Smlouvy je konečná a neměnná po celou dobu platnosti této 
Smlouvy. 

K ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. 
 

II. Závěrečná ujednání 
1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti. 

 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
Objednavatel obdrží jedno vyhotovení a Poskytovatel rovněž jedno vyhotovení. 
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3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne 

1. 9. 2019. Smluvní strany však berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Pokud tedy bude tento Dodatek uveřejněn později než 1. 9. 2019, nabývá 
účinnosti až dnem uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek uveřejněn ani do 
tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Tento Dodatek bude uveřejněn bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. 
 

 

Příloha: Aktualizovaná příloha č. 2 Smlouvy - Specifikace nabídkové ceny 

 

 

V Praze dne: V Praze dne:  

 

Za Objednavatele: Za Poskytovatele:  

     

 

 

……………………………………… ……………………………… 

Ing. Petr Witowski Michal Furdík 
předseda představenstva prokurista 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, RICOH Czech Republic s.r.o. 
akciová společnost 
 

 

 

……………………………………… ………………………………… 

Ing. Ladislav Urbánek  Ing. Leoš Vídenský, MBA, LL.M. 
místopředseda představenstva prokurista 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, RICOH Czech Republic s.r.o. 
akciová společnost 


