
mailto:peter.danko@mvcr.cz
mailto:ivo.matousek@ricoh.cz


2 
 

 
Článek 1 

Důvod uzavření Dodatku č. 2 
Důvodem pro uzavření Dodatku č. 2 je potřeba navýšení finančního limitu Rámcové smlouvy ve 
znění Dodatku č. 1, přičemž smluvní strany postupují v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. 
 

Článek 2 
Předmět Dodatku č. 2  

Článek III. odst. 3. Rámcové smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nově zní: 
 
„Objednatelé jsou oprávněni zadávat jednotlivé veřejné zakázky (tedy realizovat jednotlivé 
objednávky) na poskytování konkrétních tiskových služeb dle této rámcové smlouvy výhradně 
na základě svého uvážení a dle svých aktuálních potřeb, a to až do skončení účinnosti této 
rámcové smlouvy nebo do vyčerpání rámce finančních prostředků stanoveného ve výši 
283 567 000,- Kč bez DPH, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve. Objednatelé 
nejsou v žádném případě povinni odebrat tiskové služby ve výši stanoveného rámce finančních 
prostředků.“ 
 
Článek X. odst. 1 Rámcové smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nově zní: 
 
„Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, nabývá účinnosti dnem jejího uzavření 
oběma smluvními stranami a pozbývá účinnosti buď uplynutím 72 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti, nebo dodáním služeb o celkovém objemu ve výši 283 567 000,- Kč, a to podle toho, 
která z těchto skutečností nastane dříve.“ 
 

Článek 3 
Vztah Dodatku č. 2 k ostatním ustanovením Rámcové smlouvy 

Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají Dodatkem č. 2 
nedotčena.  
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

1) Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a bude smluvními stranami 
elektronicky podepsán. 

2) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu tou smluvní stranou, která jej podepíše jako 
poslední, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
Za dodavatele:                                                               Za centrálního zadavatele:  
 
 
 
 
-------------------------------------------                                   ---------------------------------------- 
Ing. Leoš Vídenský, MBA, LL.M.                                       Mgr. Lenka Přibová 
                prokurista                                                                    ředitelka  
             odboru veřejných zakázek 
 
 
-------------------------------------------- 
              Michal Furdík                                                          
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