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Dodatek č, r k Rámcové dohodě
číslo OzOP / 64o199

Uzavř€né dn€ 14.4.2016 m€zi

02 czéch Républic a. s.
za BíUmlovkou 266/2
14o 22 Praha 4- Michle
lč:6o1933]6
D!Č: cZ6019]336
zápsaná Vobchodním rejstřiku vedeném Městským
soudem V Praze, oddilB,vložka 2322

ZastoUpená:
ln9.Tomáš Linhart
sale5 Director, Veřej ná spráVa
Nazák|adě pověření
(dálejen,,02")

]ejímž jménem jedná/zastoUpená:

ln9.|V]loslěV Přikryl
starosta
(dále jen,,účastník") a

l,

lll,

V-

o2 a úč.stníkse dohodlina ná5led Ujícich změnách Výše Uvedené Rámcové dohody]

02 a tj]ča§tník se dohodli na plod|ouženj\^i,še Uvedené Rámcové dohody o 36 měsíců počitěných ode dne
podPisUtohotododatkUopráVněným zástUpcioboU5mIUVníchstían.

02 a účastník se dohodli na změně Ustanovení písmene a), b) přílohy č. 1 Rámcové dohody, jehož zněníse
zrUšUje a nahrazuje 5e novýmzněním UVedenýmv Příloze č.ltohotododatku,

o, a t]častník 5e dohodli na doplnění této Ráíncové dohody o Přílohu č, 7, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto
DodatkU.

V č1.3, PráVa a záVazky stran 5e měníznění bodU 3,6 a to takto:

účastnik se zavazuje odebirat slUžby po dobu prvních 6 měsiců tíváni Dodatku č. 1V takovéír min]málním
objeínu, aby Výše]eho měsičního vyúčtovániza tyto slUžby bez DPH, včetně vyúčtováníza služby odebrané
Dalšími účastníky, neklesla pod mlnimální částku: 5.ooo,- Kč (dálejen,,lvlin málníčástka"). od 7. měsíce trvání
Dod.tku č, 1 se účástník zavazuje odebírat 5lUžby V takovém minimálním objemU, aby Výše jeho měsíčního
\,yúčtováníza tyto slUžby bez DPH, Včetně lyúčtováníza s'Užby odebrané Da|šími účastníky, neklesla Pod
min]má|ní částku: 15.ooo,- Kč.

Včl, §.záVéíečná Ustanoveníse měnizněníbodU 5,1a to tako:
Ťato Rámcovádohodas€ UzáVřá na dobU UrčitoU 36 měsíců ode dnejejího podp sU opíáVněným i zástLJ pci oboU

5m lUVních stran. Rám cová doh oda nabýVá platnosti dnem jejíh o Uzavření a účin no5ti prVním d ne m zúčtovacího
obdobi následUj íciho pojejím Uzavření, nejPozdějiVšak za třicet (3o) kalendářnich dnípojejim !zaVření. PokUd
žádná ze 5m|Uvních stran písemnou formoU nesdělídíUhé straně alespoň 30 dnŮ před Uplynutím dobytÍvání
této Rámcové dohody, že trvá najejím Ukončení, dojde k automatickému prod|ouženítéto Rámcové dohody o
dob!, na kteíoU byla půVodně Uzavřena. K takovémU prod louže ní rn ůže dojít iopákovaně. Prod|oužením této
Rámcové dohody se plodlUžUje i platnost a účinnost podmín€k Uvedených V čl, 4.5 až 4.1o. Každá ze stranje
opráVněná tuto Rámcovou dohodU !končit formou Výpovědi bez Udánídůvodu, nejdříVe Však po Up|ynutí
alespoň 6 měsíců od dneje]ího podpisu, při d održe ni ýy'povědní lhůty V délce 2 měsice počínajíciběžet přvním

02 czech Republic a s za arlm]ovkou 266/2 14022 Plaha4-Michle czech Replblic t800020202 M02cz



Vl,

q
dnem měsíce následUjícího po doručen í Výpověd i, opráVnění účanník. týkající5e leklamacia dalšipodmjnky
plněníj50U sp€cif kovány Ve Všeobecných podmínkách, kteíoUjsoU PřilohoU a nedílnoU 5oUčástítéto Rámcové
dohody.

Tento dodatek 5e V}hotovuj€ Ve dvoU ste]nopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržíPojednom. Tento
dodatek nabýVá plátnosti dnemjeho Uzavření a účinnosti prunim dnem zúčtovacího obdobínásledUjícího po
jejim Uzavření, nejpozdějiVšak dotřicetj(3o) kalendářních dnípojejím iJzavření.

V Lipníku nad BečVoU i dn " 2/,6, laÍ+ 4. /. ttlt7

za Mě
ln9.|V
Starostá sales Directorl Veř€jná spráVa

Na základě pověřeni

Přílohy:

č, r-Přílohač,7 Rámcové dohody _s€znam D.lších úča§tníků
č.3-FormUlářpíopřistoUpeníDalšiho účastníka k RámcoVé dohodě



q
Příloha č. 1 Dodatku k Rámcové dohodé

a) lndividuáln í na bíd ka

lnd ivid Uální na bíd ka pro. Město LiPník nad Bečvou

o 2 poskytn e L] čě sin íkoVi n ásled Ující indiVidU ální podm ínky:

Vo|ání

cenyFoU UVedeny bez akuální§azby DPH, cenyz. sazbyjsou V KČ ža minltu,
ť'čtovací inierual(tar f kace)pro náíodníVolánía Videovolání: PrVním nUta ce|á a dá|e pak po sekundách.
soUčástiVšech tarifůje 5lUžba o2 Team Non5top,jejíž poplatekje zahínUt do měsíčniho paUšá|U taíif!.
* Volnéj€dnotky se čeípa]ína odchozíVoláníz EU V připadě, že má úča5tník aktivn í lodm]ngoVý tarifsVět BasiC.

cenyjsou UVedenybezakUélní§azbyDPH, ceny za sazbyjsouv Kč za slV5/[4Ms,
* Volné]ednotky se čerpajina odchozísMs z EU V připadě, že má účastnik a ktivni roó mingo\.ý tarifsvět Basic.

Provoz Vzóně EU (s taíifem svět Basic)

Taíif voláníodchozí
slÝls Vzóně EU MM5 v zóně EU

PíofilNeomezený
cenyFoU UVedeny bez al<tuálnístszby DPH. cenyj5oU V Kčza minUIU/5Ms/|/lNls, Výše Uvedené cenyjsou Platné Plo
čisla sakivním roa m inqovým taíife m svět Baric,

Nlě5íční
paUŠál

Volné

zóně EU*

Volání/
videovolání
o2 mobil

vnitrostátní

videovoláni
VrámcislUžby

02Team combi

Volání
pevnésítě

čR

videovolání
čR ostatní
mobjlnísitě

Hltssová
schránka

PíofilNeomezEný

slÝls a ostatní

Tarif

Volné sMs
mobilnísítě

EU*

sMs
mobilnío2
a pevné shě

čR

sMsdo

mobilních

sMs na
zahíaniční

čí5la

l\.4Ms
(mobilní

zahÉničí)
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Tarifní plán Proíil mUsí být akivován na Všech účastn]cb/ch čhlech (slM) Využivajicích hlasové služby, která jsou
íe9i5irováně na IČ účastníka a]soLJ zahrnUtě podjeho platnoU RáíncoVoU dohodU,

Vpřípadě, že dojde kzjn kU této Rámcové dohody, pak bude účěstníkovinastaven tarifníplán Profi dlestandardního
ceníkU o2 na Všech účastnických číslech (slM) půVod ně zařaze ných pod podmínkamitéto RámcoVé dohody.

Účastnik ani Další účastníci nejsou opíáVněni běh€m trváníplatnosti této Rámcové dohody !y!žit speciální nabídkU
z\^y'hodněného tarifu an] 5peciálni nabidkU zvýhodněného telefonu d|e čl, 13 Vš€obecných podmínek. V případě
porušenizáVazku dle Předchozivětyje o2 opráVněno bez dalšího požadovdt na účastníkovi či Dalším účastníkovi
UhrazenirozdílU základní(nez\^/hodněné, nedotoVěné atp.) kUpniceny HWpříslUšenstvía cenyjim skUtečně Uhíazené,

slUžba roó mingo\^/ balíček Evropa opakovaný S bude posk}tnuta za

slUžba lnt€ínetV mobilU tvl bude poskytnUta z

službd lnternetv mobilU L blde posk}tnlta za

5lUžba lnternet v mobilU XL bude poskytnuta za

slUžba lvlobilní lnternetxL bude poskytnuta za

s/měna slI/ karty za slM kartu bude poskytnuta za 

nedotovaný a ktlva ční pop|atek bude poskytnlt za 

b) Dotace na nákup Hwpříslušénství

Účastníkovi bude od 1,x.2o posk}tnL]ta sleva ve foímě dotace na nákUp Hw/přislL]šenství (dále je n ,,d otáce..) dle
aktuální nabídky v celkové \^/ši 4o,ooo,, Kč. Částk. dotace ]e Uvedena Ve výš Včetně DPH. Ke dni podpjsu tohoto
dodatku činítedycelková Výše dotace účastníka 65.ooo, KčVčetně DPH,

čeípánídotace Přidělené nazákladě Ráíncové dohodyse řídi podmínkami sjednanými V Rámcové dohodě,

PoskytnUtídotace je Podmíněno spIněnín následUjících podmínek:

D t]častnik/Dalšiúčastník bUde HWPříslUšenství, kj€hož koU p] VyUžil dotace, UživatVýhradně pro5VéVlastníúčely nebo
pro účely Dalších účastníků, a to po celou dobu trváníiéto Rámcové dohody, VýlUčně v síti elektronických komUnikaci
02 a Ve spojení, mobiInim účastn ckým čhlem, ktéréje zařazeno pod podminkytéto Rámcové dohody; a

ii) ÚčastníUDalší účastn ík za háji (V soUlad! 5 bodem i) aktiVní Užíváňí HWpří5lUšenstvíl k]ehož koU pi VyUžil dotáce, do
9 mě5íců od pře!2eti pří5|Ušného HW čipřislUšenstvi.

V případě nesplnění některé z€ shola Uvedených podmínek nárok na dotaci G|eVU) n€vznikne ě o2 je opráVněna
doúčtovat t]čdstníkovi/DalšímU účastníkovi rozdil standardní (nedotovdné) k!pní ceny HwpříslUšenství 5tanovené
příslušným ceníkem o2pro HWa PříslUšenstvía dotoVané ceny úča5tnikem/Dalšírn účastn íkem ,kUtečně Uhrazené.

V průběhU Prvních osmnáctiměsiců trvánítohoto Dodatkuje účastnikiDalší úča9tník opráVněn Vyčerpat maximálně
50% dotace. Zbylou část dotace je účastník/Další účastník oprávněn \,yčerPat V PrůběhU devatenáctého (19,) až
šestatřicátého G6,) měsíce trvánítohoto Dodatku, Po UplynUtí šestatřicátého (36.) měríce trvánitohoto Dodatku a V
průběhU s/povědn í doby této Rámcové dohody neni tJčastniUDalší účastnik opíáVněn dotacičeípat,



q
tjčastník se zavezuje shoí. Uv€d€né limity čerpáni dotace dodržet. V případě jejich př€kíočeníj€ mU 02 oprávněna
příslUšnoU částku n€oprávněně čeípané dotě€e doúčtovat,

V PříPadě Píodeje HWPří§lUšenstVi V íežimU přenesené daňové Povinnosti Podle § 92fzákone č. 235lroo4 sb., zákon
o DPH, ve znění pozdějších předpisů je dotece čeípáná V takové \rýši, jako by k přenesení daňové povinnosti
nedocházelo.



q
Přiloh. č.2 Dodatku k Rám.ovédohodě

Přiloha č. 7 Rámcové dohody _ seznarn Dalších účastníkú

ob.hodnífirma lč

Technické5lUžby Lipniknad BečVoU, PříspěVková o19a n iza ce ooo97811

[/]ateřská škola Lipnik nad BečVoU, příspěVková oí9anizace 71o11862

3,
Základníškola a mateř5ká škola L]pnik nad Bečvou, ulice HÉnická F1
příspěVková orqan zace 44940357

Zákltsdníškola a mateřská škola LoLJčka, příspěVková o19ánizace

5,
základníškola Lipník nad BečVoU, Ulice o§ecká 315, okres Přerov,
příspěVková orqan]zace +494a343

6, střed i5ko Volného časU LiPník nad BečVoUl přGPěVková oí9anizace 49558595

]Věstská knihoVna Lipník nad BečVoUl příspěVková o19an zac€ 7aa6634l

8, so. á]níslUžby Lipník nad BečVoU, příspěvková organ zace 49559a44

9,
6yínnáziUm, Lipník nad BečVoU, Komenskéhosady62, PříspěVková 631al2a9

TEPLo L pniknad Bečvou, a,s. 2sa7a126

Ve smyslL] článku 3 Rámcové dohody souhlasíme s př]stoupením shoía Uvedených sPolečnosti k Ráíncové dohodě
Uzavřenédne 4.4.2016 meziMěsto Lipník nad BeČVoU) a 02 czech RepUblic, a,5.

ti {,urt

seznam Dalších úča5tníků

ln9.TomášLinhaň
SaIes Dřector, Veřejná splá
za o2 czech R€pUblic,a,5.
Na základě poVěření

VL]pníku nad BečVoU, dne 2] (,lol1

VoU

ln9.
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Přilohá č.3 Dodatku k Rám<ové dohodě

FormUlářplo při5toUpen í Da lšího ůčastníka k RárncoVé dohodě

obchodní fi rmá - další úč.stník (dcere)

Ulice, č.p.

Psč, město

lč:

Dlč:

Ba nkoVní spo] en í:

obchodnifirma _ dalšíúčástník (dceíó) (dálejen 
"Dalši 

úč.stník) timto při§tupuje k Rámcové dohodě Uzavřené dne
14.4.2016 mezi smlUvními 5tr.nami: Irě§to Lipnik nad BečvoU a o2 czech RepUblici a.s, (dálejen-Rámcová dohodá.)
Ve5myslUčlánkU3 Rám.ové dohody, píohlašUje, že seseznámils píávy a povin nostm i RámCovoU dohodoUzaloženými,
bez Výhlad s nimisouhlasía zavezuje seje doddovat,

Da lší ú částník tímto čestně plohlašUje, že splňUje podminky pío přistoUPení k Rámcové dohodě 5tanovené článkem 3
Rámcové dohody, Ukáže-li 5e Uvedené píohlášenijako n€pravdiVé, je Dalši účastnik povinen Uhradit společnosii
02 částk! odpovidajicí Výši slev na žáklědě Rárncové dohody (příloha č. 1 Rámcové dohody) DalšímU účástnikovi
poskytnutých, atove lhútě stanovené spol€čno5ti o2,

Dalšiúčó5tník prohlašUje, že 5e seznámil5e Všeobecnými Podminkami, Provozními podminkama pří§lUšných 5lUžeb a
žávBzuje 5e je dodržovat, Všeobecné podminky vaktuálním znění a dalši souvis€jicí dokumenty a tiskopisy jsou
kdi5pozicině kontakních mí5t€ch společnostao2a ne intemetových stránkách www.o2.cz,

jméno a přijm€ní

za ob.hodní jméno společnosti - dc€rá


