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Dodatek . 1 

ke Sm louv  o l~ oznáce informaních 

mat er i ál . 982807-0460/201 O ze dne 16.4.201 O 

uzavený na základ usnesení Rady M.' Praha 4 . 14R-71!/1014 Ledne 4.6.2014 

Dnešního dne uzavely 

es ká pošta, s.p. 

se sídlem: 

zastoupen: 

l : 

DI ': 

zapsán v obchodním r ejstíku 

bankovní spojení: 

íslo útu: 

korespondenní adresa: 

RIC/SWIFT: 

lBAN: 

dále jen "P" 

na stran jedné -

a 

Mstská ást Praha 4 

se sídlem: 

zastoupená: 

I ': 

DI: 

t:apsána: 

bankovní spojení: 

íslo útu: 

korespondenní adresa: 

pidlené ID CK složky: 

dále jen "Objednatel" 

na stran druhé -

Politických vzl' 909/4, 225 99 Pruha I 

Daniel Krejí, obchodní editel regionu. firemní obchod Pl I 
a St(~ 

47114983 

CZ47114983 

Mstského soudu v Praze. oddíl /\.. vlo2ka 7565/ 1 

eskoslovenská obchodní banka, a. s. 

Firemní obchod Praha a Stední 'cchy, 

Poštovní pilu·ádka 90, 225 90 Praha 025 

CEKOC7.PP 

Antala Staška 2059/80b. 140 46 Praha 4 

Pavel Caldr, starosta M' Praha 4 

00063584 

C7.00063584 

v registru ekonomických subjektu 

Mst ská ást Praha 4. Antala Staška 2059/80h. 140 46 

Praha 4 

16442002 



tento 

dodatek ke Smlouv o Roznášce informaních materiál 7C dne 16.4.2010 

I. P e dm t dodatku 

Ob smluvní strany se dohodly na zmn obsahu Pílohy . 2 ke Smlouv. l.nní Pílohy . 2 

se nahrazuje znním, které je pipojeno k tomuto dodatku. 

ll . Záv r e n á ustanovení 

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obma smluvními stranami a 

úinnosti dnem 1.7.2014. 

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy zstávají beze zmny v platnosti. 

2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve tyl·ech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení. 

V Praze dne: 
1 9 -U~ lUM 

La P: 

Daniel Kn~jí 

obchodní editel regionu, 

firernni obchod Pl l a St 

V Praze dne: 
1 9 -06 lfl11. 

za Objednatele: 

starosta mstské ást i Praha 4 

1 g 06 

2 



~ 
tesadi polta 

Smlouva o Roznášce informaních/prop aga ních materiál - Píloha . 2 

íslo 982807-0460/2010 

Píloha . 2- Seznam specifikovaných zakázek ke Smlouv 

ID specifikované zakázky: 1 

Název Pedpokládan á P e dpokládaná Pomr pásma P eriodicita Pedpokládaný Pedpokládan ý 

propaganího hmotnost 1 ks cena 1 ks v K A:B podání objem pi podání objem ve sjednaném 

materiálu bez DPH v ks období v ks 

Tuák 30g-90g Dle hmotnosti 100:0 1 x m s í n  7 1 500 858 000 

pi podání 

Pedpokládaný objem za zakázku ve sjednaném období v K bez DPH 

-.........__,., 

Pedpokládaný objem 

ve sjednaném období 

v K  bez DPH 

446 160- l 3 12 740 

446 160-l 3 12 740 

Pehled cen pi podání podle hmotnostních stup . Cena služby RIPM bude pro konkrétní zakázku vycházet z Poštovních podmínek eské pošty, s.p., Ceník -

Ceny služby RIPM, platných v den pevzetí RIPM. eská pošta, s.p. si vyhrazuje právo tento Ceník jednostrann zmnit. 

Hmotnost do 
Cena za kus v K bez 

Poet kus 
Cena za podání v K bez 

Cena za podání se slevou 30% v K bez DPH 
DPH DPH 

30 g 0,52 71500 37 180,00 26 026,00 

3S g 0,58 71SOO 41470,00 29 029,00 

40g 0,65 71SOO 46 475,00 32 532,50 

4S g I 0,72 71500 51480,00 I 36 036,00 

50 g 0,78 71500 SS 770,00 39 039,00 

! 55 g 0,86 71500 61490,00 43 043,00 

60 g 0,92 71500 65 780,00 46 046,00 

6S g 1,00 71500 71SOO,OO 50 050,00 

70 g 1,09 71500 77 93S,OO 54 554,50 

75 g 1,19 71500 85 085,00 59 559,50 

80 g 1,31 71500 93 665,00 65 S6S,SO 

90 g 1,53 71500 109 395,00 76 576,50 
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~} 
teslúl polta 

Smlouva o Roznášce informaních/prop ag aních materiál - Plloha . 2 

íslo 982807-0460/2010 

~ 

Sleva na specifikované zakázky je poskytována ihned pi každém podání a to podle smluvn sjednaného pedpokládaného roního objemu podání za 

službu RIPM (ped slevou, bez adresní a expediní pípravy). Po skonení bného roku bude sleva vyútována dle skuten realizovaného 

pepoteného objemu podání za službu RIPM. 

Jelikož pedpokládaný objem podání v K v rámci specifikované zakázky ve Sjednaném období je ve výši nad 0,5 mil. K, je základem pro prbné 

útování ceny služeb dle této Pílohy v pípad specifikované zakázky, cena odpovídající objemu podání nad 0,5 mil. K. 

Pedpo kl ádaná výchozí sleva za období od 1.7.2014 do 30.6.2015 

Množstevní slevy ke s lu b  Roznáška inf o rm a n ích/ p ro pa ga n íc h materiá lu poskytova né za sjednané období 

l 

Sleva(' %) z objemu podání ve sjednaném 

R oní objem podání' milionech K  období (bez. DPH) 

(bez. DPH ) 
-

I 
Specifikova ná Nespecifikované 

zakázka zakázky 

nad 0,25 mil. K 20 °1> I o 0 o 

nad 0,5 mil. K  30 % I 0 % 

oad I mil. Ké 32 °o I O o' ; O 
--··- ··----·---

Specifikovaná zakázka- pedem projednaný druh materiálu se sjednanou periodicitou, objemem, hmotností a pokrytím (A, B) 

Nespecifikovaná zakázka- ostatní zakázky 
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