
Dodatek č. 6 k Rámcové smlouvě o poskytování
poštovních služeb č. 189/2008-MSP-CES

Česká poŠta, s.p.

se sídlem:
IČO:

DIČ,

zastoupen:

zapsán v obchodním rejstříku:

dále jen ,,Provozovatel"

politických vězňů 909/4, 225 99, Praha l

47114983

CZ47114983

Ing. Roinanem Knapem, generálním ředitelem

Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

a

Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
IČO: 00025429

DIČ: Není plátce DPH

zastoupena: Ing. Be. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., náměstkem pro řízení
sekce ekonomické a správní

dále jen ,,Objednavatel"

dále jednotlivě jako ,,Smluvní strana", nebo společně jako ,,Smluvní strany" uzavírají

tento Dodatek č. 6 k Rámcové smlouvě o poskytování poštovních služeb č. 189/2008-MSP-CES.

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 3. listopadu 2008 Rámcovou smlouvu o poskytování poštovních služeb č.
189/2008-MSP-CES, jejímž předmětem je vymezení podmínek poskytování poštovních služeb
Provozovatelem Objednavateli, která byla změněna Dodatkem č. l ze dne 25. 5. 2009, Dodatkem Č. 2
ze dne 22. 2. 2015, Dodatkem Č. 3 ze dne 26. l l. 2013, Dohodou o změně Dodatku č. 3 ze dne 25. 6.
2014, Dodatkem č. 4 ze dne 30. 9. 2020 a Dodatkem č. 5 ze dne 14. 5. 2021 (dále jen ,,Rámcová
smlouva")

1. Předmět Dodatku

1,1 Předmětem Dodatku č. 6 je změna Rámcové smlouvy způsobem uvedeným v ČI. 2 Dodatku č. 6,
a to za účelem prodloužení Pilotn ího projektu poskytováni služeb konverzní pošty.
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2. Změna Rámcové smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Rámcové smlouvy, a to následujícím způsobem.

2.2 V příloze č. 4 - Podmínky poskytnutí služeb Konverzní pošty se v Článku 2 (Cena) text odstavce
2.1 mění a nahrazuje novým úplným znčním takto:

,,2. l Cena za poskytnuté Službyje stanovena v Příloze č. 2 těchto Podmínek KP. Celková cena
za Služby v rámci Projektu nepřesáhne částku ve výši 2.000. 000,- KČ bez DPH. Provozovatel
bude Objednatele niěsíčně informoval o průběžnéni stavu čerpání SluŽeb. "

2.3 V příloze č. 4 - Podmínky poskytnuti služeb Konverzní pošty se v Článku 6 (Kontakíni spojeni)
text odstavce 6.1 mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

,, 6. l Kontaktninii osobami za Ministerstvo spravedlnostijsou (j'méno, pozice, tel., e-mail):

Mgr. Pavel Kolář, tel

3. ZávěreČná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy ve znění Dodatku č. l, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3,
Dodatku Č. 4 a Dodatku č. 5, tímto Dodatkem č. 6 nedotČená zůstávají beze změny.

3.2 Tento Dodatek Č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřqjnění v registru smluv zajistí Objednavatel.

3.3 Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží
po dvou (2).

V Prazedne J!, 'tím

Ing. Roman Knap, generální ředitel

Česká pošta, s. p.

VPraYdne ?Ý ,p4 '7" už

Ing. c. Ra oinír Daňhel, M A, LL.M.
ná ěstek pro řízení sekce ek nomické a
správní

Česká republika — Ministerstvo
spravedlnosti

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel Cp:

Ing. Oldřich Vytiska, pověř ogistika
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