DODATEK Č. 4
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.
a) ujednání uvedená v čl. III odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazují se novými následujících
znění:
2.

Prodávající je povinen realizovat první dílčí dodávku zboží do 30 pracovních dnů od
doručení příslušné objednávky tisku ve smyslu čl. II odst. 3 smlouvy, následující dílčí
dodávku zboží z objednaného množství bude prodávající realizovat do 15 pracovních dnů od doručení příslušné objednávky ve smyslu čl. II odst. 4 této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že celkový počet dílčích dodávek blokových jízdenek je
maximálně sedm dílčích dodávek na jednu objednávku tisku blokových jízdenek. Kotouče AVJ a kotouče do tiskáren ZEBRA TLP 2844 nejsou dodávány samostatně,
ale vždy jako součást dodávek blokových jízdenek.

b) 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

c) 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 3, pokud se nemění vzhledem k čl. I tohoto
dodatku, zůstávají nedotčena
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III.
Dodatek č. 4:
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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