
MURSX00ER3CS 

JEDNORÁZOVÁ OBJEDNÁVKA SLUŽEB HYBRIDNÍ POSTY 

Objednávka č.: 4/2016-OKT 
v 

Číslo zakázky: 

Objednatel: Poskytovatel: 
Sídlo: Město Rosice 

Palackého nám. 13 
665 01 ROSICE 

Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 
Praha 1 
PSČ 22599 

Kontaktní adresa 
pokud je jiná než 
adresa sídla 
firmy: 

Město Rosice 
Žerotínovo nám. 1 
665 01 ROSICE 

Česká pošta, s.p. 
Postservis 
Opavská 822/10 
Brno 
655 90 

Zapsán v: obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, 
spisová značka A7565 

1CO: 00282481 47114983 
DIC: CZ00282481 CZ47114983 
Banka: Komerční banka a.s. ČSOB, a. s. 
Učet: 
ID klienta: - -

Kontaktní osoba Ing. Miloš Burian Zuzana Vojtova, Zdeňka Havelková 
Telefon: 
e-mail: 

NÁZEV (identifikace) ZAKÁZKY: KOMPLETACE ZÁSILEK DO OBÁLEK C5 MODRY PRUH 

POPIS ZAKÁZKY (předmět objednávky): tisk prvního adresného listu oboustranně černobíle, tisk 
druhého adresného listu jednostranně černobíle, černobílý potisk obálky C5 modrý pruh: adresátem, 
výplatným, doplňkovými službami a odesílatelem: 

složení obou listů na formát obálky A5, vložení - párování prvního listu s obálkou C5 modrý pruh, 
vložení - párování druhého listu s prvním listem, uzavření obálky, rozeslání jako doporučená zásilka 
s dodejkou do vlastních rukou 

POČET ZÁSILEK: DLE ZASLANÉ DATABÁZE 

SKLADBA JEDNÉ ZÁSILKY: lx oboustranný list + lx jednostranný list + obálky C5 modrý pruh 

ZPŮSOB EXPEDICE: DOPORUČENÉ PSANÍ S DODEJKOU DO VLASTNÍCH RUKOU 

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ZPRACOVÁNÍ (kalkulace): 
Zpracování: cena/jed. 
1.dokument 
tisk A4 přední strana černobíle 
tisk A4 zadní strana černobíle 

0,45 Kč 
0,45 Kč 

2.dokument 
tisk A4 přední strana černobíle 0,45 Kč 
složení 1. a 2. dokumentu na formát obálky (0,14Kč/ks) 0,28 Kč 
vložení 1. adresného dokumentu do obálky - párování 0,26 Kč 
vložení 2. adresného dokumentu do obálky - párování 0,26 Kč 
uzavření papírové obálky 0,45 Kč 
potisk dodejkové obálky černobíle 0,49 Kč 
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Materiál 
obálka C5 s dodejkou a modrým pruhem 0,00 Kč 
Papír A4 bílý 80 g - 2x (0,18 Kč/ks) 0,36 Kč 
Poštovné 
doporučená zásilka do 50 g 25,40 Kč 
dodejka 13,50 Kč 
do vlastních rukou 7,20 Kč 
Cena celkem 49,55 Kč 
Elektronický archiv 0.14 Kč/str, 

Ceny jsou bez DPH. 
Ceník poštovného dle platného ceníku ČP 
Minimální cena zakázky za služby musí být 200Kč. Při nesplnění podmínek - bude doúčtováno. 

HARMONOGRAM ZPRACOVANÍ: 

Dodání dat 
Dodání materiálu: 
Schválení korektur: 

TERMÍN UKONČENÍ ZAKÁZKY: Poskytovatel se zavazuje zpracovat každou strojní zakázku do 3 
pracovních dní (ruční zakázku dle kapacitních možností střediska) následujících po dni předání datových 
souborů, pokud platí odsouhlasená korektura, počet zásilek v zakázce denně nepřekročí 20 tisíc a data jsou 
dodána do 10:00 hod. 

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DATOVÝCH SOUBORŮ, VČETNĚ NÁZVŮ SOUBORŮ: 
www server / e mail / CD (nehodící se smažte)—^vr 

MATERIÁL DODANÝ OBJEDNATELEM: 
Způsob dodání: 
Množství: 

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY: Objednatel se zavazuje, že veškerý materiál, který 
dodává sám, obdrží poskytovatel v dostatečném množství (dle uvedených počtů kusů v objednávce 
a dle databáze - adresátů). Materiál musí být dobře zabezpečen, aby při přepravě od objednatele 
k poskytovateli nemohlo dojít k poškození. Jednotlivé mutace zakázky musí být řádně označeny, aby 
nedošlo k záměně. Pokud by nebyla některá z podmínek splněna, nezaručuje poskytovatel včasné 
a úplné zpracování. 

DALŠÍ USTANOVENÍ: 

1. Podpisem objednávky objednatel potvrzuje, že souhlasí s obsahem Obchodních podmínek České pošty, s.p. pro 
poskytování služeb Hybridní pošty. 

2. Objednatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o cenových ujednáních a cenových kalkulacích, tj. zavazuje se 
nesdělit jejich obsah třetí osobě ani jinak neumožnit třetí osobě, aby měla možnost se s těmito důvěrnými 
informacemi seznámit. Objednavatel se zavazuje používat k ochraně před neoprávněným užíváním, 
poskytnutím, zveřejněním nebo šířením důvěrné informace přiměřené péče. Objednavatel se zavazuje vynaložit 
maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tajnost důvěrných informací byla důsledně dodržována 
jejími zaměstnanci. Porušením není zpřístupnění důvěrných informací státním orgánům, advokátovi, daňovému 
poradci a/nebo auditorovi. Smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost objednavatele chránit důvěrné 
informace bude trvat i po ukončení plnění a to do doby, než se informace stanou obecně známými za 
předpokladu, že se tak nestane v důsledku porušení povinnosti objednavatelem. 
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Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o veškerých datech poskytnutých objednatelem a týkajících se 
třetích osob, dále je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích, ať už jsou tyto osobního, 
či obchodního charakteru. Poskytovatel se zavazuje nesdělit obsah dat a informací třetí osobě ani jinak 
neumožnit třetí osobě, aby měla možnost se s těmito důvěrnými informacemi seznámit; zaměstnance, které 
využije pro plnění této smlouvy je povinen vždy informovat o této povinnosti mlčenlivosti a současně ji 
u zaměstnanců zajistit. Poskytovatel se zavazuje používat k ochraně před neoprávněným užíváním, poskytnutím, 
zveřejněním nebo šířením důvěrné informace, či dat přiměřené péče. Poskytovatel se zavazuje vynaložit 
maximální úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby utajení důvěrných informací a dat bylo důsledně 
dodržováno zejména jeho zaměstnanci. Porušením není zpřístupnění důvěrných informací státním orgánům, 
advokátovi, daňovému poradci anebo auditorovi. 

Způsob úhrady ceny služeb bude proveden formou daňového dokladu (faktury) vystaveného poskytovatelem po 
realizaci zakázky se lhůtou splatnosti 14 dní od data vystavení. V případě prodlení objednatele s platbou je tento 
povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny služby za každý den prodlení. 

V Rosicích dne 15.07.2016 

Mgr. Josef Smékal 
tajemník městského úřadu 

objednatel 
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Smékal Josef, Mgr. 

Od: 
Odesláno: 18. července 2016 8:11 
Komu: Smékal Josef, Mgr. 
Předmět: Re: FW: Message from KMBT_C253 

Dobrý den, 
potvrzuji přijetí Vaší objednávky. 
Děkuji a pěkný den 

S pozdravem 

Zuzana Vojtova 
obchodník 
odbor hybridní pošta 

Česká pošta, s.p. 
Postservis Brno 
Opavská 822/10 
655 90 Brno 

Postservis Brno je držitelem certifikátu systému jakosti ČSN EN ISO 9001 

Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje možnost 
přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, 
dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o 
obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou 
vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. 
za nezávazné. Česká pošta, s.p. nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo 
přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod. 

In the event that this email contains a contract proposal, Česká pošta, s.p. hereby 
excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and 
adjustments of any nature. Your proposal of alterations, amendments and adjustments 
may only be subject of further contract negotiation. Česká pošta, s.p. is not bound by 
any of its offer until the contract is concluded. Česká pošta s.p. considers the 
result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. 
Česká pošta, s.p. is not liable for termination or interruption of any contract 
negotiation for whatever reason. 
Dne 15.7.2016 v 10:45 Smékal Josef, Mgr. napsal(a): 

Vážení, 

Přílohou posílám objednávku na novou zásilku hybridní pošty. 

S pozdravem 

Mgr. Josef Smékal 
tajemník Městského úřadu Rosice 
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice 
pracoviš  nám. 1, 665 01 Rosíce 
mobil: 
tel.: 
fax: 546 492 119 



e-mail:  
URL: www.rosice.cz  
IDDS: 6abbzec 

g£j Myslete na přírodu... Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 

From: 
Sent: Friday, July 15, 2016 11:32 AM 
To: Smékal Josef, Mgr. 
Subject: Message from KMBT_C253 

Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoh změnami, dodatky či odchylkami. Navržení 
změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli 
naší nabídkou vázáni Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. za nezávazné. Česká pošta, s.p. nenese žádnou odpovědnost za 
případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod. 

Tento e-mail včetně příloh muže obsahovat důvěrné informace. Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, 
distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě 
tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-
mailu. 

In the event that this email contains a contract proposal. Česká pošta, s.p. hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and 
adjustments of any nature. Your proposal of alterations, amendments and adjustments may only be subject of further contract negotiation. Česká pošta. s.p. is not 
bound by any of its offer until the contract is concluded. Česká pošta s p. considers the result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. 
Česká pošta, s.p is not liable fortermination or interruption of any contract negotiation for whatever reason. 

This e-mail and any attached files may contain confidential ínformation. If you are not the intended addressee of this e-mail. you are hereby notified that any disclosure, 
printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately notify the 
sender and permanently delete this e-mail and its attachments from your systém. The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused 
by any modifications or delay in the transmissíon of it. 

http://www.rosice.cz

