DODATEK Č. 3
ke kupní smlouvě uzavřené dne 9. 2. 2010 mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik
jako prodávajícím na straně jedné a Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. jako kupujícím na straně druhé a evidované u prodávajícího pod č. 3/2010 (dále jen „smlouva“).
V souladu s čl. XI odst. 3 smlouvy se na základě dohody smluvních stran výše uvedená
smlouva mění a doplňuje tímto dodatkem následujícím způsobem:
I.
1) ujednání uvedená v čl. II odst. 1, 2 smlouvy se ruší a nahrazují se novými následujících
znění:
1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího řádně, včas a za podmínek v této
smlouvě uvedených dodat kupujícímu sjednané množství blokových jízdenek, kotoučů pro prodej jízdenek – Automaty Mikroelektronika (dále jen „kotouče AVJ“) a kotoučů do tiskáren ZEBRA TLP 2844 (dále společně označovány jen jako „jízdní doklady“ nebo „zboží“) dle kupujícím schválených tiskových podkladů k tisku uvedených
jízdních dokladů a v souladu s příslušnou částí technické specifikace uvedené
v příloze č. 1 této smlouvy - Technická specifikace, která je nedílnou součástí této
smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že prodávající dodá kupujícímu v odst. 1 tohoto článku
uvedené jízdní doklady v množství na základě požadavku prodávajícího, přičemž minimální objednávané množství kotoučů AVJ činí alespoň 400 ks, kotoučů do tiskáren
ZEBRA TLP 2844 alespoň 400 ks a blokových jízdenek alespoň 5 000 000 ks. Tím
není dotčeno právo kupujícího požadovat rozdělení dodání, na základě objednávky
vytištěných jízdních dokladů, do dílčích dodávek ve smyslu čl. III odst. 2 této smlouvy.
2) v čl. II se doplňují nová ujednání označená jako odst. 3, 4 a 5 následujících znění:
3. Zmocněnec kupujícího pro jednání věcná a technická zašle požadavek, resp. objednávku tisku požadovaného druhu zboží, včetně určení jeho množství v souladu
s odst. 2 tohoto článku smlouvy a požadovaný termín, popř. počty dílčích plnění formou objednávky na emailovou adresu XXX a zároveň v listinné podobě na adresu
sídla prodávajícího. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
identifikační údaje kupujícího,
jméno a podpis zástupce kupujícího oprávněného k vystavení
objednávky, včetně razítka kupujícího,
identifikační údaje prodávajícího,
jednoznačné určení objednávaného druhu zboží,
množství objednávaných druhů zboží,
termín dodání zboží nebo termín první dílčí dodávky a údaj o počtu jednotlivých dílčích dodávek pro dodání požadovaného druhu zboží, včetně
lhůty odebrání celého množství zboží dle čl. III odst. 4 této smlouvy,
v případě objednání blokových jízdenek i počty jízdenek v jednotlivých
mutacích (tarifech),
adresu místa dodání zboží.
4. V případě požadavku kupujícího na rozdělení dodání zboží do více dílčích dodávek
zašle kupující objednávku jednotlivých dílčích dodávek za přiměřeného použití předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Prodávající se zavazuje odebrat jízdní doDodatek č. 3 ke kupní smlouvě č. 3/2010
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klady ve lhůtě uvedené v příslušné objednávce jejich tisku, která však nesmí přesáhnout 18 měsíců od doručení písemné objednávky jejich tisku prodávajícímu.
5. Kupující se zavazuje za podmínek sjednaných ve smlouvě toto zboží převzít a zaplatit
za něj kupní cenu dle čl. IV smlouvy.
3) Ujednání uvedené v čl. III odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým následujícího
znění:
2. Prodávající je povinen realizovat jednotlivé dodávky zboží do 15 pracovních dnů od
doručení písemné objednávky tisku zboží, popř. objednávky dílčích dodávek, přičemž
celkový počet dodávek jízdních dokladů během jednoho kalendářního roku bude maximálně pět.
4) ujednání uvedené v čl. IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým následujícího
znění:
1. Kupní ceny předmětu plnění jsou platné pro jednotlivé druhy jízdních dokladů při dodržení jejich technické specifikace (příloha č. 1 smlouvy) a sjednaného minimálního
objednávaného množství jednotlivých druhů předmětu plnění a podmínkám jejich dodání uvedeným v této smlouvě.
cena za 1 ks kotouče AVJ

XXX Kč bez DPH

cena za 1 ks papírového kotouče do tiskáren ZEBRA TLP 2844
XXX Kč bez DPH
cena za 1 ks blokové jízdenky

XXX Kč bez DPH

5) ujednání uvedené v čl. IV odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým následujícího
znění:
4. Kupní ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy obsahují náklady na dodání
zboží sjednané technické specifikace dle čl. 1 této smlouvy, dopravu zboží do místa
plnění v počtu dílčích dodávek dle čl. III odst. 2 této smlouvy a balné, včetně ceny nevratných obalů. Uvedené ceny mohou být měněny pouze při splnění následujících
podmínek:
a. změny a doplňky technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a výlučně na základě požadavku kupujícího,
b. pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a
norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši ceny,
c. stoupne-li míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen za kalendářních rok vyhlašovaná každoročně Českým statistickým úřadem o více než o 3
%. V tomto případě je prodávající oprávněn zvýšit cenu předmětu plnění o procento odpovídající míře vyhlášení inflace. Cena může být prodávajícím zvýšena
k prvnímu dni měsíce následujícího po vyhlášení indexu inflace spotřebitelských
cen za uzavřený kalendářní rok Českým statistickým úřadem; přičemž poprvé
může k navýšení dojít v roce 2013, a to o míru inflace za období roku 2012 oproti
inflaci v roce 2011.
6) ujednání uvedené v čl. IV odst. 5 se ruší a nahrazuje se novým následujícího znění:
5. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními
předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.
7) ujednání uvedené v čl. IV odst. 6 se ruší.
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8) ujednání uvedené v čl. V odst. 1 se ruší a nahrazuje se novým následujícího znění:
1. Prodávající je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) tak, aby ho mohl kupujícímu
zaslat v elektronické podobě v den uskutečnění příslušné dodávky na emailovou adresu kupujícího XXX. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den dodání, tj. den
převzetí dodávky uvedený na dodacím listu. Kopie dodacího listu potvrzeného kupujícím musí být k daňovému dokladu (faktuře) v listinné podobě přiložena, přičemž daňový doklad (fakturu) v listinné podobě je prodávající povinen doručit do sídla kupujícího do 10 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení.
9) ujednání uvedené v čl. VIII odst. 5 se ruší a nahrazuje se novým následujícího znění:
5. Smluvní strany se dohodly, že barevnost jízdních dokladů bude odpovídat a bude
shodná s barevností jízdních dokladů vyrobených a dodaných kupujícímu v roce
2011; konečnou podobu designu zboží schválí kupující prodávajícímu elektronickou
formou.
10) ujednání uvedené v čl. VIII odst. 8 se ruší a nahrazuje se novým následujícího znění:
8. Pokud kupující jednostranně ukončí smlouvu nebo z jiného důvodu na straně kupujícího neodebere objednané množství předmětu plnění ve lhůtě dle čl. II odst. 4 této
smlouvy, má prodávající právo, po písemném upozornění zaslaném kupujícímu a po
stanovení přiměřené dodatečné lhůty, vyúčtovat kupujícímu náklady, vzniklé se zpracováním zakázky. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn naúčtovat
kupujícímu, v případě, že kupující neodebere ve sjednané lhůtě objednané zboží v
celém jeho rozsahu dle čl. II odst. 3 této smlouvy, resp. dle objednávek kupujícího
veškeré náklady prokazatelně vynaložené prodávajícím v souvislosti s plněním uskutečněným na základě objednávky kupujícího. Právo prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody není dotčeno.
6. Dosavadní příloha č. 1 smlouvy, Technická specifikace se ruší a nahrazuje novým
zněním, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
II.
Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2, pokud se nemění vzhledem k čl. I tohoto
dodatku, zůstávají nedotčena
III.
Dodatek č. 3:
a) je sepsán ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží jeden výtisk.
b) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Přílohy (dle textu): Příloha č. 1 dodatku č. 3, (příloha č. 1 smlouvy - část)
V Praze dne
Za prodávajícího:

V Olomouci dne
Za kupujícího:

………………………………
Ing. Richard Bulíček
generální ředitel

………………………………….....
Ing. Vladimír Menšík
výkonný ředitel
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