
Evidenční číslo: 846603

statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 233618
400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
lčo: oo081531
Dlč: CZ00081531

zastoupená:
Mgr, lng, Petr Nedvědický
primátor

{dále jen ,,Účastník") a

uzavření, nejpozději však do třiceti (30) kalen,

V Ústí nad Labem,

za statutární
Mgr. lng.
primátor

Přílohy:
č. 1- Příloha č. 1

02 Czech Repub

q
Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě

číslo O2OP l77a$5
Uzavřené dne 77 .11. 201E mezi

ln!ářních dní po jejím uzavření.

l ,praze, dne 4 .Ť._1llu
.;";;";;;"o"urJ.d h

David

02 Czech Republic a. s.

Za Brumlovkou26612
!4O22Praha 4 - Michle
lČo: 60193336
Dlč: CZ60193336
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka2322

zastoupenál
Jan David
Account Manager
(dále jen ,,O2")

ll.

4.5

02 a Účastník se dohodli na následujících změnách výše uvedené Rámcové dohody:

02 a Účastník se dohodli na změně ustanovení písmene a) přílohy č. 1 Rámcové dohody, jehož znění se zruŠuje a

nahrazuje se novým zněním uvedeným v Příloze č. ]. tohoto dodatku,

02 a Účastník se dohodli na doplněnítéto Rámcové dohody o následující ustanovení:

Smluvní strany se dohodly na tom, že tjčastník, spolu s Dalšími účastníky, je oprávněn pod zrnihodněné obchodní
podmínky této Rámcové dohody zařadit maximálně 150 účastnických čísel (§lM). To znamená, že bude-li mít
Účastník, spolu s Dalšími účastníky, aktivních více účastnických čísel (5lM), než je uvedeno v tomto článku, bude

02 Účastníkovi (popř. Dalšímu účastníkovi) účtovat za Služby odebírané prostřednictvím účastnických čísel (5lM)

nad limit stanovený tímto článkem v standardních cenách stanovených příslušným ceníkem Služeb (nikoli v
cenách sjednaných touto Rámcovou dohodou}. Limit účastnických čísel (SlM) lze navýšit pouze na základě

písemné dohody uzavřené mezi tJčastníkem a společností 02.

Náleží-li Účastník do okruhu subjektů uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.34ol2oL5 Sb., o zvláŠtních
podmínkách účinnosti něktenich smluv, uveřejňování těchto smluv a o re8istru smluv, zavazuje se uveřejnit
Rámcovou dohodu ve znění všech jejích dodatků (včetně tohoto dodatku), připadně jednotlivé ÚČastnické

smlouvy v registru smluv v souladu s tímto zákonem,

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento
dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti prvním dnem zúčtovacího období následujícího pojejím

lV,

Jan David
Account Manager
Na základě pověření

Dq,tally signed by]an Davld
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žapsaná v obchodním reistříku Městského §oudu v Píaze oddíl B vložka 2322 lč 60193336 DlČ cZ60193336
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obchodní taiemství společnosti 02 oech R€public a.s
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Příloha č. 1 Dodatku k Rámcové dohodě

a) lndividuálnínabídka

lndividuá|ní nabídka pro: Statutární město Ústí nad Labem

02 poskytne Účastníkovi následující individ uáln í podmínky:

CenyjsouuvedenybezaktuálnísazbyDPH.cenyza
PoloŽka Data zobrazuje výši základního objemu dat nebo datovou službu, která je součástí tarifu.
ÚČtovací interval (tarifikace) pro národní volání a videovolání: první minuta celá a dále pak po sekundách.
SouČástí vŠech tarifŮ je sluŽba Volání ve firmě, jejíž poplatek je zahrnut do měsíčního paušálu tarifu.
Volání do hlasové schránky je zahrnuto v ceně měsíčního paušátu.

Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH. Ceny jsou v Kč za minutu/SM§

Mobilní internet

Mobilní internet Business L l 195,00
Cenyjsou uvedenyv Kč bez aktuálnísazby DPH.

5 ukonČením ÚČinnosti této Rámcové dohody budou tJčastníkovi a Dalšímu účastníkovi všechny Služby účtovány v
běžných cenách, tj, dle Ceníku bez cenových ujednání uvedených v této Rámcové dohodě. Z tohoto důvodu bude

02 Czech RePublic a.s, Za Brumlovkou 266t2 140 22 Praha4 - Michle Czech Republic www.o2.cz
z8psanávobchodnimrejstříkuMěstského§ouduvprazeoddílBvložka2322 lčeotgggso otčczootgsgse

Volání, SMS a ostatní

provoz v zóně Eu

obchodni tajemstvi spolďnosti o2 czech Republic a,s.

l arlt Měsíční
paušál

Objem dat
v ČR a zóně
EU/Datova

§užba

Velikost
obnove

ní
objemu

dat

Volání
doO2a

na
pevné

síě v ČR

Volání
do

oslatníc
h sí§v

čn

vnitrostátní
volání
v rárncí
služby

Voláníve
firrně

SM§ do
O2ana
pevné
sítě v
čn

§M§
do

ostatní
ch sítí v

čR

MMs
{rnobilní
sítě čR a
aa.hřanič

í}

VAR|O profil 2 295,00 1,5 GB 1,5 GB 0,00 0,00 0,00 3,90
VAR|O profil 3 395,00 3GB 2GB 0,00 0,00 0,00 3,90

Tarif voláníodchozí
vzóně EU SMSv zóně EU

VAR|O profil2 0,00 0,00
VAR|O profil 3 0,00 0,00

Tarif Měsíční paušál



o,
Účastníkovi s ukončením účinnosti této Rámcové dohody nastaven na účastnických číslech (SlM) příslušný výchozí tarif,
a to dle tabulky níže. Podmínky výchozího tarifu jsou stanoveny Ceníkem.

tjčastník a Další účastníci berou na vědomí, že shora uvedené zrnýhodněné obchodní podmínky (sievy) není možné
kombinovat s jinými slevami či krátkodobými marketingornimi akcemi (KMA) poskytovanými ze strany 02. Služby a Zboží
objednané Účastníkem či Dalším účastníkem za trvání této Rámcové dohody budou (po dobu jejího trvání) bez dalšího
účtovány dle shora uvedených ceno\^ich podmínek (nikoli dle cenornich podmínek jiných slev či krátkodobých
marketingovrich akcí).

02 Czech Republic a,s. Za Brumlovkou 2ffil2 140 22Praha 4 _ Michle Czech Republic www.o2.cz
zapsanáVobchodnimrej§třikuMěs§kéhosouduvPrezeoddílBýložka2322 tČeotgsssg DlČcZ60193336

obohodní talemství §poleónosli 02 czech Repudic e.§.
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