
UNIVERZITA KARLOVA 
Farmaceutická fakulta 
v Hradci Králové 

Dodatek č. 1 

k Rámcové dohodě č. 40/2019 

(dále jen „dodatek") 

Článek 1 
Smluvní strany 

1.1. Univerzita Karlova 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 
se sídlem: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 
IČO: 00216208 
DIČ: 

IDDS: 
CZ00216208 
piyj9b4 
ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, Hradec Králové 
153149586 / 0300 

bank. spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.O., děkanem FaF UK 

( dále jen „Objednatel") 

a 

1.2. KARO reklama s.r.o. 
se sídlem: 
IČO: 

DIČ: 

IDDS: 
bank. spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený(á): 

Vančurovo náměstí 309, Hradec Králové, PSČ 500 02 
25270524 
CZ25270524 
jgt5z8 
ČSOB a.s. 
177255463 / 0300 
XXX, jednatel společnosti 

zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd.C, vlož. 
11704 7.1.1997 

( dále jen „Zhotovitel") na straně druhé; společně dále jen „smluvní strany" 

...
• • 

• * 

• • 

...
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UNIVERZITA KARLOVA 

Farmaceutická fakulta 
v Hradci Králové 

Článek 2 
Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2019 rámcovou dohodu na základě výsledku veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Reklamní předměty pro FaF UK" ( dále jen „dohoda"). 

V souladu s ustanovením článku I, odstavce 2 dohody se srn luvní strany dohodly na rozšíření 

předmětu dohody o jednu položku, a sice o položku s názvem: Náklady s balením textilu do sáčků. 

Balení každého kusu textilu nebylo součástí veřejné zakázky, avšak objednatel se po podpisu dohody 

rozhodl, že bude požadovat každý kus dodávaného textilu samostatně zabalit, a to za cenu 2,50 Kč 

bez DPH, tj. 3,03 Kč včetně DPH za každý kus textilu. 

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně přílohy dohody s názvem: 

Specifikace předmětu plnění. 

Článek3 
Změna přílohy dohody 

Tímto dodatkem se ruší platnost přílohy dohody s názvem: ,,Specifikace předmětu plnění včetně 

cenové nabídky" a nahrazuje se novou přílohou s názvem: ,,Spec{fikace předmětu 

plnění_ upravená_ dodatek č. J", která je nedílnou součástí dodatku. 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

4.2. Pokud je tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále. 

Pokud je uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z 

nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

4.3. Zveřejnění tohoto dodatku (včetně původní dohody) 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) zajistí objednatel včas. Objednatel bude informovat 

zhotovitele o zveřejnění v registru smluv, popř. zajistí informování zhotovitele přímo 

informačním systémem registru smluv. 

••• 
• • 
* * 

* •
*. *
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UNIVERZITA KARLOVA 

Farmaceutická fakulta 

v Hradci Králové 

Příloha: Specifikace předmětu plnění_upravená_dodatek č. I 

Za Objednatele za Zhotovitele 

V Hradci Králové dne 12. 2. 2020
V Hradci Králové dne 12. 2. 2020 

prof. PhannDr. Tomáš Šimůnek, Ph.O. .........___

děkan 
XXX

jednatel společnosti KARO reklama s.r.o. 

•••
• *

* *

. .

*•
*
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Specifikace předmětu plnění_upravená_dodatek č. 1
Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Reklamní předměty pro FaF UK“

Jednotková cena /Kč za 1 ks/

Druh plnění/ název Specifikace Barva barva / velikost / 
počet ks Logo Materiál Ilustrační obrázek Počet ks bez DPH DPH včetně DPH  bez DPH  včetně DPH 

Obchodní název 
(katalogové číslo 

+ popis 
(případně 

webový odkaz)

taška
dlouhé ucho/ barva černá - potisk 
jednostranný bílou barvou, průměr loga 
minimálně 15 cm

černá bavlna

pracovní plášť  
dámský/pánský

100 ks dámský střih + 50 ks pánský střih - 
potisk logo FaF + název fakulty,jednobarevný 
černou barvou na přední horní kapse *

bílá bavlna 150

tílko dámské

dámský střih - strečový materiál min. 180 g - 
potisk # JSEM Z TOHO FAF - na předním dílu 
přes prsa šířka nápisu 17,5 cm × výška 
nápisu 15 cm; nad nápisem vpravo(při 
obléknutí bude vlevo na hrudi) logo FaF o 
průměru minimálně 7 cm, barva tisku je 
specifikovaná v kolonce barva *

tyrkys, růžová, 
zelená, černá 95 % bavlna, 5 % elastan 100

triko dámské
dámský střih - strečový materiál min. 180 g - 
potisk logo FaF na předním dílu přes prsa, 
průměr loga minimálně 17 cm, barva tisku je 
specifikovaná v kolonce barva*

tyrkys, magenta, 
zelená, bílá 95 % bavlna, 5 % elastan 600

polokošile

pánský střih LUX -límeček a lemy rukávů z 
žebrového úpletu, léga s 2 knoflíčky v barvě 
materiálu, min. 215 g - potisk logo FaF a 
název fakulty na předním díle "na kapsičku", 
barva tisku je specifikovaná v kolonce barva *

šedá nebo bílá 100% bavlna 150

triko pánské
pánský střih - strečový materiál min. 180 g - 
potisk logo FaF na předním dílu přes prsa, 
průměr loga minimálně 17 cm, barva tisku je 
specifikovaná v kolonce barva*

černá, bílá, šedá, 
tyrkys 95% bavlna, 5% elastan 600

 Celková cena /Kč/ 

# JSEM 
Z TOHO 

FAF



mikina klokanka

uni střih - nakládaná kapsa ve stylu klokanky 
na předním dílu, min. 350 g - potisk bílý 
červená, černá) nebo černý (šedá),  předek 
přes prsa
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou *

černá,červená, 
šedý melír 65% bavlna + 35% polyester 700

mikina dámská 
rozepínací

dámský nebo pánský střih - celopropínací 
mikina s kapucí
přední kapsa ve stylu klokanky
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou
min. 350 g - potisk bílý  předek (na kapsičku) 
*

šedý melír, růžová 65% bavlna + 35% polyester 200

USB disk
USB disk 32 GB v krabičce - potisk 
jednobarevný černý - název fakulty bez 
kulatého loga

modro stříbrná - - 500

hrnek porcelánový 350 ml v krabičce, potisk 
jednobarevný černý bílá 500

propisovací tužka
propisovací tužka (kuličkové pero), 
vyměnitelná náplň, stiskací mechanismus, 
stopa 0,5 mm, vhodné pro reklamní potisk dle 
přání zadavatele

5000

balzám na rty
provedení ve vysunovacím balení (jako 
rtěnka) vhodné pro reklamní potisk dle přání 
zadavatele

1000

kapesníky 
papírové

třívrstvé papírové kapesníky, 10 ks v balení, 
velikost 25 × 55 × 105 mm, potisk 
jednobarevný bílý

modrá 5000

blok 

formát A5, lepená vazba s plnobarevnou 
obálkou, zadní strana podkladový karton, 
papír gramáž 80g, min. 50 stran,  grafický 
návrh a potisk dle zadání zadavatele, vnitřek 
linkovaný 1/1, potisk jednobarevný

bílá 1000

taška papírová
papírová taška s plochým uchem, barva bílá, 
rozměr 23 × 10 × 32 cm (š × v × h), papír bílý 
kraf 80 g, potisk jednostranný barevný 

bílá (přírodní) 2000

brožura o studiu rozměr 146 × 148 mm (š × v), počet stran 30 
+ 4 strany obálka, barevnost tisku 4/4 8000

brožura - 
magisterské 

promoce

formát A5 (148 × 210 mm), barevnost tisku 
4/4, 190g/m2, obálka barevná 4/1, 250g/m2 - 
lamino, vazba šitá, rozsah 12 stran (tolerance 
+/- 1 strana) 

500

brožura - 
bakalářské 
promoce

formát A5 (148 × 210 mm), barevnost tisku 
4/4, 190g/m2, obálka barevná 4/1, 250g/m2 - 
lamino, vazba šitá, rozsah 12 stran (tolerance 
+/- 1 strana) 

60

novoroční PF
digitální tisk , formát DL (220 × 110 mm), 
papír matný křídový 300 g/m2, včetně 
grafického návrhu

850

http://www.karo.cz/ew/ew_images/image_of_object?ObjectIdentifier=plsd:cb5700e5-1789-4aeb-bbae-0b2079e90763&amp;Filter=77c1217a-447d-4780-83bd-af3cc79a9487&amp;ImageIndex=0&amp;FailImage=b175c0bf-05e4-4c7f-a089-9d3fc3b31245
http://www.karo.cz/katalog-besi-balzam-na-rty-detail-33025
https://www.kupi.cz/sleva/papirove-kapesnicky-3vrstve-big-soft
http://www.karo.cz/ew/ew_images/image_of_object?ObjectIdentifier=pli:dfc80589-f8c1-4971-9969-2c2a0ec534fd&Filter=77c1217a-447d-4780-83bd-af3cc79a9487&ImageIndex=0&FailImage=b175c0bf-05e4-4c7f-a089-9d3fc3b31245


vizitka 90 × 50 mm, karton 300g/m2, 4/4, tisk 
barevný XXXXXX 1000

celková cena 944 785,00 Kč 1 143 189,85 Kč

Doplnění jedné položky v rámci Dodatku č. 1 - Náklady za balení textilu do sáčků
* za každý dodaný 1 kus textilu (pracovní plášť dámský/pánský, tílko dámské, triko dámské, triko pánské, polokošile, mikina klokanka, mikina dámská rozepínací) si může prodávají fakturovat částku 2,50 Kč bez DPH.

bez DPH DPH včetně DPH
2,5 0,53 3,03

Poznámka: Velikosti triček, tílek, polokošil, plášťů a mikin zadavatel vždy specifikuje v dílčí objednávce dle 
článku II. Rámcové dohody.

Jednotková cena /Kč/ za zabalení 1 ks textilu*
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