
DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění {dále

jen „Občanský zákoník")

Město Břeclav

sídlo: nám. T. G. Masaryka.42/3, 690 81 Břeclav

IČ: 00283061; DIČ: CZ00283061 v. •,

zastoupen , starostou
bankovní a.s., pobočka Břeclav
číslo učti:'19-18:322790257/0100 .

(dále jen „Objednatel")

a

Zelená pošta s. r. o.

sídlo: Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 46529233 DIČ: SK2023432158

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I spisová značka oddíl Sro,

vložka Č.79389/B

bankovní

číslo účtu: SK3711000000002829000861

zastoupený: íng. Adriánem Csubou, konatelem

(dále jen “Poskytovater)

Objednatel a Poskytovatel dále společně též „smluvní strany"

Tato dohoda o poskytování služeb dále také jen „Dohoda"

Preambule

Tato Dohoda se uzavírá na základě veřejné zakázky s názvem „Hybridní pošta města Břeclavi" a v

souladu se zadávací dokumentací Objednatele zveřejněnou na profilu Objednatele dne 7.9.2017 a

s nabídkou Poskytovatele doručenou Objednateli dne 18.10.2017 a obsahuje podrobné obchodní

podmínky pro realizaci poskytování služeb.

V

1. Předmět a účel Dohody

1.1 Účelem této Dohody je poskytování dále uvedených služeb dle specifikace obsažené v

Přílohách č. 1 a 2 této Dohody, které jsou její nedílnou součástí (dále jen „služby"), a které

obsahují i předpokládané celkové objemy služeb za období účinnosti této Dohody.

1.2 Poskytovatel je po celou dobu účinnosti této Dohody vázán svoji nabídkou podanou ve veřejné

zakázce, na jejímž základě je uzavírána tato Dohoda (dále jen „nabídka dodavatele").

1.3 Předmětem Dohody je závazek Poskytovatele v rozsahu a za podmínek stanovených v této

Dohodě poskytovat Objednateli v souladu s touto Dohodou a právními předpisy, zejména

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, průběžně

služby spočívající v tisku dokumentů, jejich kompletaci a jejich rozesílání subjektům. Služby
jsou podrobně specifikovány v Přílohách č. 1 a 2 této Dohody.
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1.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za poskytované služby Poskytovateli cenu dohodnutou dle této

Dohody. Poskytovateli vzniká nárok na úhradu za objednané služby po jejich poskytnutí {po

skončení příslušného měsíce). Objednatel se zavazuje Poskytovateli platit sjednanou cenu za

služby poskytnuté řádně a včas na základě této Dohody.
1.5 ' Objednatel si vyhrazuje právo požadovat menší rozsah služeb, než které je uvedeno v

Přílohách č. 1 a 2 této JDohody, tj. Objednatel si vyhrazuje právo neodebrat služby v celkovém

množství uvedeném v Příloze č. 1 a 2, případné neodebrat služby vůbec. Množství rozsah

požadovaných služeb se odvíjí od potřeb Objednatele, které nelze dopředu zcela přesně určit.

Poskytovatel podpisem Dohody.bere tuto skutečnost na vědomí.
1.6 Dohodnuté jednotkové ceny za služby uvedené v Příloze č. 2 zůstanou po celou dobu účinnosti

této Dohody stejné.

1.7 Žádné ujednání obsažené v této Dohodě nesmí být vykládáno způsobem, který by vedl

k porušení či obcházení zákona a k porušení povinností Objednatele jakožto veřejného

zadavatele. • „ ' •

2. Způsob a doba plnění

2.1 Realizace veřejné zakázky na základě této Dohody probíhá průběžně a způsobem stanoveným

v příloze č. 1 této Dohody a je smluvními stranami považována za zahájenou okamžikem

předání datových souborů ke zpracování Poskytovateli. K ukončení a splnění dochází podáním

zkompletováných poštovních zásilek tj. uzavřením poštovní smlouvy jménem Objednatele.

2.2 Termíny poskytnutí služby jsou uvedeny v příloze č. 1 této Dohody.

3. Cena a platební podmínky

3.1 Cena za služby definované v článku 1. této íDdhody,. bude fakturována měsíčně na základě

skutečně Objednatelem objednaných a Poskytovatelem poskytnutých služeb dle jednotkových
cen uvedených v Příloze č. 2 této Dohody.

3.2 Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad po ukončení příslušného měsíce a

každá faktura., vystavená Poskytovatelem podle této Dohody bude vystavena jako daňový

doklad se zaúčtováním DPH podle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění.

3.3 Splatnost faktury je 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

3.4 Faktura musí obsahovat pro fakturaci stanovené údaje (dle zákona o DPH a dle § 435 zák. č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). V případě, že faktura bude obsahovat vady

nebo faktura nebude obsahovat veškeré .náležitosti a dokumenty, je Objednatel oprávněn
fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Poskytovateli. V takovém případě běží lhůta splatnosti 14

(čtrnáct) dnů od doručení opravených faktur Objednateli;

3.5 Sjednává se, že budedi Poskytovatel zasílat nebo v průběhu účinnosti této Dohody využije

možnost zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zaslat v PDF
formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele: fakturace@breclav.eu.

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na e-

mailovou adresu Objednatele, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy

komunikace. Stejný způsob doručení se použije i v případě nebude-li faktura obsahovat

stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání
opravných daňových dokladů.
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3.6 V případě, že je Poskytovatel plátcem DPH, musí faktura, kterou vystaví, splňovat náležitosti

daňového dokladu (dále jen „faktura") podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3.7 Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných

právních předpisů České republiky, nebo v případě změny poštovních tarifů, jestliže držitel
poštovní licence zvýší nebo sníží ceny poštovného, změní se následně i účtované poštovné a
v tomto rozsahu se: změní i cena, přičemž se cena za účtované poštovné navýší nejvíce ve
stejné výši, v jakém se mění ceny veřejných poštovních tarifů. Tato podmínka se uplatní pouze
u položek, kterých se úprava poštovních tarifů týkala.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Poskytovatel je povinen poskytovat služby v rozsahu stanoveném v této Dohodě dle požadavků

Objednatele, s odbornou péčí a v co nejlepší kvalitě.

4.2. Poskytovatel je povinen seznámit se s veškerými písemnými podklady, které obdržel nebo

obdrží od Objednatele, a v případě potřeby si písemně vyžádat doplňující písemné podklady. V

případě, že Poskytovatel nepoužije předané písemné podklady k plnění předmětu této Dohody

nebo je již k plnění nepotřebuje, je povinen podklady vrátit Objednateli.

4.3 Smluvní strany se. zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace, které

jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Dohody a potřebnou součinnost nutnou pro

splnění Dohody, a to zejména prostřednictvím kontaktních osob dle tohoto článku Dohody.

4.4 Poskytovatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou při plnění této Dohody dodržovat veškeré
platné právní předpisy v ČR vztahující se k vykonávané činnosti, zejména zákon č. 101/2000

Sb., o ochráně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních

předpisů, a příslušné interní předpisy Objednatele, pokud s těmito interními předpisy byli

seznámeni, a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel Je oprávněn a nikoli povinen zadávat plnění
Poskytovateli dle této Dohody. Určení rozsahu služeb (počtu písemností k odeslání) závisí

pouze na potřebách Objednatele a Poskytovatel bere na vědomí, že údaje o rozsahu v této

Dohodě uvedené jsou jen .předpokládané ke dni uzavření této Dohody. Objednatel uhradí

Poskytovateli skutečně objednané a zároveň Poskytovatelem skutečně a řádně a včas
poskytnuté služby.

4.6 Smluvní strany jsouípovinny informovat se navzájem o veškerých skutečnostech důležitých pro
řádné plnění závazků z této Dohody. . •

4.7 Kontaktní osobou Poskytovatele ve věcech předmětu plnění této Dohody je

jm í
tel - ; i-

email:
ve věcech obchodních: T

jmé

tel. +4

email: jpolciak@zelenaposta.cz

4.6 Kontaktní osobou Objednatele ve věcech předmětu plnění této Dohody je:

Bc. edoucí
Tel:+420 519 311 418, e-mail:

4.9 Smluvní strany se zavazují v průběhu plnění předmětu této Dohody neměnit kontaktní osobu
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bez závažných důvodů. V případě změny kontaktní osoby je strana, která kontaktní osobu

změnila, povinna písemně a neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu.

5. Záruka

Poskytovatel poskytuje touto Dohodou Objednateli záruku za jakost svého plnění dle této

Dohody Vtrvání 1 roku (záruční doba). Uplatňování odpovědnosti za vady se řídí příslušnými

ustanovenípli;občanského zákoníku o odpovědnosti za vadu díla (§ 2615 - 2619 občanského

zákoníku):á tím, že například v případě nekvalitního tisku je Objednatel bez dalšího oprávněn

požadovat nové plnění bez vad.

Záruka počíná běžet od doručení bezvadné faktury objednateli.

6. Obchodní tajemství

Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, o kterých se dověděly na

základě této Dohody nebo v souvislosti s touto Dohodou a které byly prokazatelně označeny za

obchodní tajemství dle § 504 Občanského zákoníku.

Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje, je-ii smluvní strana povinna předmětnou informaci

sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti O této skutečnosti je však povinna druhou

smluvní stranu informovat.

V případě pochybností zda určitá informace nebo skutečnost tvoří obchodní tajemství či nikoliv,

požádá příslušná smluvní strana druhou strano o vysvětlení a do doby, než obdrží vyjádření,

bude s předmětnou informací nebo skutečností nakládat jako s obchodním tajemstvím.

V případě, že některá ze smluvních stran prokazatelným způsobem poruší svůj závazek

mlčenlivosti, uhradí druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč (jedno sto tisíc

korun českých) s tím, že ujednáním o smluvnf pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní

strany na náhradu škody přesahující smluvní pokutu. •

7. Utajení informací

7.1. Poskytovatel bude postupovat při poskytování služeb vždy v souladu s ustanovením zákona č.

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, zachová mlčenlivost o technickém

vybavení Objednatele, jakož i o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním

předmětu Dohody dozvěděl:' Poskytovatel- je oprávněn poskytnout informace jiným

poskytovatelům Poskytovatele pouze po předchozím písemném souhlasu Objednavatele. V

případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat a Poskytovatel v takovém

případě povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ

porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu
škody (újmy) nad rámec zaplacené smluvní pokuty.

7.2. Obě smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost až do doby, kdy se předmětné informace

stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti.
7.3. Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna předmětnou informaci

sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.

7.4. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Dohody.
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8. Sankce

8.1 V pčípadě prodlení Objednatele s úhradou ceny stanovené v čl. 3. této Dohody je Poskytovatel

oprávněn požadovat a Objednatel povinen Poskytovateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05%

z dlužné--částky za každý \ započatý den prodlení,

8.2 V případe neposkytnutí služby v rozsahu a termínu stanovených v harmonogramu dle Přílohy č.

1 jeHPoskytpvafe!'povinen zaplatit Objednateli 0,5% z ceny objednané služby, a to za každé

jednotlivé porušení.

8.3 V případě prodfení s odstraňováním vad a nedodělků z důvodů ležících na straně Poskytovatele

specifikovaných v písemné reklamaci Objednatele je Objednatel oprávněn účtovat smluvní

pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 (patnácti) dnů od doručení faktury na částku smluvní pokuty

druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn započíst smluvní

pokutu vůči prodávajícímu proti následující splatné faktuře.

8.5 Nedotčena zůstávají práva smluvních stran na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty podle

příslušných ustanovení občanského zákoníku. Poskytovatel má v případě prodlení Objednatele

podle čl. 8 odst. 8.1 Dohody nárok na náhradu škody a ušlý zisk pouze v případě, není-li tato

náhrada škody kryta úroky z prodlení.

9. Doba účinnosti Dohody

9.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem jejího

uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv -(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. ' ’ ' '■

9.2 Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou ode dne nabytí její účinnosti.

s 10. Zvláštní ujednání

10.1 Poskytovatel je povinen sjednat, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

třetím osobám, a to v minimální výši pojistného plnění 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun

českých). Kopie dokladu p pojištění tvoří přílohu č. 3 této Dohody. Pojistná smlouva bude

udržována v platnosti a účinnosti od data' podpisu této Dohody do zániku povinností
vyplývajících z této Dohody. ' - . -

10.2 V případě pochybností Objednatele o poskytování služby v množství a kvalitě dohodnuté touto
Dohodou je Poskytovatel povinen umožnit Objednateli nebo třetí osobě pověřené Objednatelem

provedení kontroly účetních dokladů Poskytovatele vztahujících se k plnění této Dohody.

Objednatel zašle žádost o provedení kontroly účetních dokladů Poskytovateli, Poskytovatel je

povinen zpřístupnit originály účetních dokladů Objednateli, popr. třetí osobě pověřené
Objednatelem, do 3 .dnů ode dne doručení žádosti. Poskytovatel není oprávněn odmítnout

provedení kontroly účetních dokladů za účelem ověření poskytování služeb Objednateli.
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11. Odstoupení od Dohody, výpověď

11.1 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Dohody pouze v případě, že je Objednatel přes písemné

upozornění opakovaně v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro plnění předmětu

Dohody.

11.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Dohody v případě, že se Poskytovatel dostane opakovaně

do prodlení s poskytnutím služeb dle této Dohody nebo v případě jiného závažného porušení

této Pohody.

11.3 Odstoupení-.pd Dohody musí. být učiněno písemnou formou. Odstoupení od Dohody musí být
zasláno doporučeným dopisem s doručenkou, nebo musí být doručeno druhé smluvní straně. V

případě, že dopis s odstoupením od Dohody dle věty předchozí nebude v sídle smluvní strany

převzat od poštovního doručovatele a dotčená smluvní strana si zásilku následně nevyžádá

z příslušné pošty, považuje se poslední den k vyzvednutí předmětné zásilky za den doručení.

Ke splnění ustanovení o lhůtě a písemné, formě není dostačující odeslání faxem, e-mailem nebo

jiným elektronickým přenosem. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení od

Dohody druhé straně. Při skončení smluvního vztahu se obě smluvní strany zavazují do 15 dnů

vypořádat vzájemné pohledávky.

11.4 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Dohodu bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 (tři)

měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena Poskytovateli.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.
12.2 Tato Dohoda se řídí právním řádem České-.republiky, zejména příslušnými ustanoveními

Občanského zákoníku. i
12.3 Smluvní strany se zavazují nepřevést jako postupitelé svá práva a povinnosti z Dohody nebo z

její části třetí osobě.

12.4 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Dohody či k její části podle Občanského

zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této

Dohody či její části je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se

v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Dohody a nebude mít žádný vliv na platnost,

účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit

takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část

ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a

ekonomický význam bude shčdný nebo có. nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak,

abý účel a smysl této Dohody zůstal zachován.

12.5 Veškerá oznámení podle této Dohody musí být učiněna písemně a zaslána kontaktní osobě

druhé smluvní strany prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučenou poštou, případně
předána osobně, není-li.v Dohodě výslovně uvedeno jinak.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že smluvním jazykem je'jazyk český, a že v českém jazyce bude

probíhat veškerá komunikace ve všech věcech týkající se této Dohody.

12.7 Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat

závazků vyplývajících z této Dohody, budou řešeny dohodou. Případnému soudnímu sporu z

této Dohody bude předcházet snaha smluvních stran o řešení sporu smírem.
12.8 Tato Dohoda je vypracována v 2 (dvou) stejnopisech, z nichž 1 (jeden) stejnopis obdrží každá

smluvní strana.
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12.9 Smluvní strany berou na vědomí, že Dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č.

340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").

12.10 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 SbM o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou Dohoda a další skutečnosti

dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

12.11 S/níuvní strany shodně a. výslovně prohlašují, že je jim obsah Dohody dobře znám v celém jeho

rozsahu s tím, že Dohoda je projevem jejich, vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v

tísni čí zá nápadně .nevýhodných podmínek. Na'důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci

smluvníóh stran své vlastnoruční podpisy.

12.12 Nedílnou součástí této Dohody je:

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu Poskytovatele

V

Za

Město Břeclavi

Ing. Pavel Dominik, starosta města

MĚSTO BŘECLAV

V Br

Zelená pošta s. r. o.

Ing. Adrián Csuba

Láj Zelená pošta s, r. o.,
Cjlvaniho 821 íRŘiMť!?.i.tva

: ICO: 'lb S29 23**. tú.: 232*371233/3.100
!Č ; i:'. 2f /; M3 2Í58

táfiaste-sk 12

ůúteikét =7 ©

fsto smlouvá byla schválena
na. zasedání .£^1.....

ta Město Břeclav:..
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Příloha č. 1 Dohody o poskytování služeb - Specifikace předmětu plnění

1. Rámcová roční specifikace plnění

a) Průběžné zakázky v rámci ČR
Doporučeně, modrý pruh, C5 s dodejkou do vlastních rukou 
souhrnný objem cca 186 000 zásilek ročně 
obsah zásilky 2 až 4 tiskové strany A4

b) Průběžné zakázky mimo ČR <■.
doporučeně, G5 s dodejkou ...........
souhrnný objem, cca 78 000 zásilék ročně 
obsah zásilky 3^ až 6 tiskových stran A4

Poznámka:
Doba pro zpracování zakázek je max. 5 dní od předání dat.
Zakázka bude předána k zpracování kontinuálně, minimální dosažitelnost komunikačního portálu je 
požadována v čase úředních hodin MěÚ Břeclav tj. PO - PÁ, 7:00 - 17:00h.
Součástí tisku obálek budou i tisky požadovaných doplňkových služeb, barevných pruhů, poučení 
adresáta a pod.

2. Technická specifikace předání dat a požadavky na tisk

1. Poskytovatel zajistí vytištění, zaobálkování a doručení zásilek, které budou objednavatelem předávány 
v elektronické podobě formou elektronického rozhraní, které bude umožňovat:

a. Vložení kompletní zásilky formou XML, viz možné přiložené schéma. Poskytovatel může mít své 
schéma upravené dle svých potřeb, ale musí zajistit:

i. Schopnost vložení informací o adresátovi v potřebném rozsahu.
ii. Schopnost vložení informací o zásilce a způsobu doručování v potřebném rozsahu.
iii. V XML bude přímo vložen elektronický-obraz odesílaného dokumentu, a to ve formě

BASE64 řetězce. . ^

iv. Poskytovatel zajistí zpracování zásilek bez ohledu na zaslané množství, tedy i v případě 
zaslání pouze jedné zásilky.

2. Poskytovatel objednavateli zpřístupní rozhraní, na které budou zásilky zasílány. Rozhraní bude splňovat 
tyto technické aspekty:

i. Zasílání bude probíhat Webovou metodou POST na adresu poskytovatele.
ii. Obsah zprávy bude typu.„muitipart/form-data" s volající stranou definovaným

„boundary". , v •
iii. Uživatelské jméno a heslo bude zadáváno v sekcích 

„Content-Ďisposition: form-data; name="[user|password]";
[hodnota]" ' • . ] ý;

, iv. XML data o zásilce budou obsaženy v sekci .
„Content-Disposition: form-data; name=[soubor]; filename=[te$t.pdf]
Content-Type: multipart/form-data"

v. Zasílaný obsah bude ve formátu UTF8..

vi. Po odeslání zásilky bude synchronně vrácena XML zpráva obsahující minimáíně:
1. Stav podání zásilky.
2. Jedinečný identifikátor podané zásilky.



Příloha č. 2 dohody o poskytování služeb

Oceněný položkový rozpočet

I. Ceník úkonů při zpracování zásilek_____________________________________________________________ ' ______\

■

v'/V.v - V..*. .Vi\ V<v.'. •*;. ; ..v. •;.V»S.. V' . .•>.'% •yx XSjr '.:, : V
' ' i y'*-" f

úkon • ^ - V; .- - '• P ' • 1 t ' . , • ^ :P- .. r ' ' p.: :

’ ’■ 'i. -. . ' v"' > •' v

: : : Mi
■

Počet; kusů zg 12měsíců'.; •

‘■"'i y- s -
' J > ‘ >

cena za M j v. Kc bez DPH : ‘,
v: ■: .■:

^ '.‘•v" *'i : ■ y
;•. / '-'.d v v'. •• • •:

Célkém cena bez DPH v Kč za 48 

měsíců

1 laserprmt A4-černý tisk p . . - . . , strana 788 000 "0.52 1 639 040

2 laserprint obálky C5 modrý pruh s vytrhávací dodejkou do vlastních rukou do ČR obálka 186 000 178 560

3 laserprint obálky C5 s vytrhávací dodejkou do zahraničí obálka 78 000
■'" ' ' 'T7 0^5

156 000

4 uzavření obálky zásilka 264 000 , • ’ 0,45 475 200

5 manipulace, doprava k podání zásilka 264 000
':.VV;--V '

0

6 příprava doporučených zásilek s dodejkou do vlastních rukou (ČR) j , zásilka 186 000 0,14 104 160

7 příprava doporučených zásilek s dodejkou (mimo ČR) zásilka 78 000 . ’ " ‘- . Ví 436 800

9 frankování zásilek . .• . * ks 264 000 ;• • r '•WX&vi: -t{ř,u?á5.v-.:; 0

. , Celkem , * . , * 1 i , . •,'/ ;\VV 2 989 760

H. Ceník základních materiálů pro zpracování zásilek, vč. skladování po dobu průběžné spotřeby

\vVv I- •»V < • '. :>(.č', -f- l-.ýt&r- '''-T '*V-v'*1 ' v?: •( . -V.':‘.-rv' r.
materiál ,

-v ^ ^ :
MJ ^ •:

• V'

Počet kusu za 12 měsíců,. : >- . . cena zá IVU v Kč bez DPH. :ý:
, » . .. :.wr-

Celkem cena bez DPH v Kč za 48

r í; '; ■' . ..měsíců

i obálka - C5, modrý pruh s vytrhávací dodejkou do vlastních rukou do ČR ks 186 000 ' v' - ‘ v Q,70 520 800

2 obálka - C5 s vytrhávací dodejkou do zahraničí ks 78 000■'fj.; > 686 400

3 papír - 90g Laser, A4, bílý ks 394 000 ■ '0,39 614 640

y;yj ';r' 1 - ■ ' __
1821840



i i

v.X

III. Poštovné

poštovné ' ' ^

.  i.. ',., '.l.,...................... • 11 ;
. MJ ' Poí.tkpsít.lZmósM

< K/‘r
■ ;V-. ?.Vfí:Vv*:’/:(•* ^«%

cena za MJ v Kc bez DPH
Celkem cena bez DPH v KČ za 48

1 doporučená zásilka do 5pg, s dodejkou, do vlastních rukou ČR ks 186 000 34 968 000

2 doporučená zásilka do 100g, s dodejkpu do vlastních rukou ČR ks 0 , -v -^ ‘ r
.*v.;^ *: •• -i*.. ••• • 0

3 doporučená zásilka do 500g, s dodejkou dd vlastních rukou.ČR ks ; o 0

4 doporučená zásilka do 50 g, s dódéjkou, do zahraničí r<;? i-; ks 78 000 - : 75,00 23 400 000

5 doporučená zásilka do 100 g, s dodejkou, do zahraničí ks 0 í''-: ' v -cv- y■' 0

6 doporučené zásilka do 500'g, s dodejkou, do zahraničí ks 0 ÁX' jf.C- vyfy^r.^ "• fy?'.'/ 0

.. . ; . -Celkem. ^ : V-Š " řev--V Čr.*..í \\ ‘ý 58 368000

Nabídková cena celkem za 48 měsíců (í. + II, + H{.) 63 Í79 600



CoLONNADE
í

Poistná zmiuva č. 8-821-011546

poistiter Colonnaďe ínsurance S.A.
•í ’ * \

.r':f! I: so sídlem Rue Eugěne Ruppert 20, L-2453 Luxemburg, Luxembursko

. • zapísaná y Obchodném registri Luxemburg pod č. B 61605

c kqnajúca prostredníctvom

GoJonnade Insurance S,A., pobočka poisfovne z iného 
členského státu

zapísaná v Obchodnom registr! Okre snah,o sádu Košice I, oddíei Po, vložka číslo 591 A/

Sídšo pobočky ěíúrova 27, 042 80 Košice, Slovenská republika 

IČO 50 013 602

IČOPH SK4120026471

V zastúpení Ing. Marian Báíovský, senior underwriíer konajúci na základe poverenia 

Ing. Cyntia Benešová, senior undenwrlter konajúci na základe poverenia

á

Poistník / 
Poístený

Sicfío 

IČO 

IČ DPH

Zelená pošta s. r. o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddieí Sro, vtožka číslo 79389/8

ďalej len ako „poistník" alebo „poístený"

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika .

46 529 233 ? r7

SK 2023432158

V zastúpení ing. Adrián Csuba, konatef

Bankové
spojonie

IBAN : SK4211000000002923871233 
SWIFT: TATRSKBX

uzatvarajú v zmysle všeobecne závazných právnych predpisov túto

POISTNÚ ZMLUVU

Poistenie zodpovědností za škodu sposobenú pri výkone vybraných
povolahs.

^ . • •
Táto poistná zmluva, osobitné zmluvné tíojednania, všeobecné potstiié podmiehky a priiohy tvoria spolu jeden neoddelitefný 
dokument, ďalej len „poistná zmluva'. .^kékolVek slovo alebo výraz, ktorému sa přikládá specifický význam, bude mať tento význam 
v celej poistriej zmluve. ^

Poistiter sa zavázuje poskytovat poistenému / polsteným poistnú ochranu v súlade s podmienksmi tejto poistne] zmtuvy a poistník 
sa zavázujs zaplatit' poistitelbvi poistné v sůiade s podmienkami tejto polstnej zmtuvy. 

Sprostredkovateť poisienia Raspect Slovakta, s.r.o.
Mgr. Emíiia Hidvéghyová (hidvsQhyova@resDect-slovakia.sk )

1



Poistná zmluva č. 8-821-£H 1546

Druh poisténia: Poistenie pre pripad zodpovědnosti za škodu spésobenú pri výkone vybraných

povolaní - Prémium

Doba írvania poisténia: Od 09.01.2018 na dobu neurčitú

• r. , '

Poistné obdobie: 1 rok, poistné obdobie začína 09.01.

Retroaktívny dátum.: 09.01.2018

Poistené odborné služby:
INFORMAČNĚ TECHNOLOGIE - vývoj softvéru, předa] služby hybridně] pošty a

elektronického doručovania dokumentov

Teritoriálny rozsah

poistného krytia:
Slovenská a Česká republika

Limity plnenia:

100 000,- EUR na jednu a spolu na všetky poistné události za poistné obdobie

10% z celkového limitu poistného plnenia na jednu a spolu na všetky poistné

události za poistné obdobie - sublimit pre nečestné konanie zamestnanoov

5 000,- EUR najednu a spolu na všetky poistné události za poistné obdobie - sublimit

pre stratu alebo zničenie dokladov a/alobo počítačových záznamov v správě

poisteného

Spoluúčasf: 1 365,- EUR pre jednu a každú poistnú událost

Poistné za poistné

obdobie:
5%. min. 1 000,- EUR

Sptatnosť poistného:

Poistné za poistné obdobie je splatné vštyroch rovnoměrných splátkách po

345,25 EUR vždy k-09.Q1., 09.04., .09.07. a 09.10. každého roka v zmysle nižšia

uvedených bankových údajov resp. fáktúry zaslanej poisíiierom každý rok.

Poistiter má právo posunut dátum splatnosti poistného za konkrétné poistné obdobie

na neskoršf dátum, pričom v takom případe platí datum splatnosti uvedený na faktuře

výstavenej poistitefom.

Údaje k úhradě

poistného:

peňažný ústav: ky

IBAl^l: • 000 0011 0210 0306

BIC (SWIFT); ' •

variabilný symbol: číslo Poistnej zmluvy bez pomlčlek

konštantný symbol: . 3558 ' ; ‘

i

NeoddellíeFné súčasti

poistne] ZOTluvy:

Osobitné zmluvné dojednania, Poistná doložka: „Služby informačných technologií1',

Všeobecné poistné podmienky poisténia pre pripad zodpovědnosti za škodu

spósobenú pri výkone vybraných povoláni Colonnade Insurance S.A.1/01042014,

Dotazník pre poistenie zodpovědností za škodu spčsobenú pri výkone vybraných

povolaní a Výpis z Obchodného reqistra poistníka

2



COLONNADE
A FÁTrFAX COlv-iř-AMV

&

Polstna zmluva č. 3-821-011546

Osobitné zmluvné dojednanSa

1. Poistnou udalosťou sa v zmysle tejto zmluvy rozumie taká nepredvídaterná udalosť, s ktorou je spojený vznik 
povinnosti poisťovne píriif-a ktorá bola po prvýkrát písomne uplatněná voči poistenétnu a poisťovni nahlášená počas 

doby trvania poistenia. Rétroaktívny dátúm je dáíUm stanovený v poistnej zmluve a znamená, že poistenie kryje všetky 

škody, ktoré vznjkji^po tomto dáiume a zároveň boli prvýkrát písomne uplatněné voči poisťovni počas doby trvania 

poistenia. Za retroaktivny dátum v zmysle tejto poistnej zmluvy sa pokládá dátum 09.01.2018 vrátane.

2. Dojednává sa, že pre krytie v zmysle Článku 1, Rozsah poistenia, bodu 2) VPP sa dojednává sublimit vo výške 

10% z celkového limitu poistného ptnenia na jednu a spolu na všetky poistné události za poistné obdobie.

3. Škoda v zmysle Článku 3, Definície, bodu 23) Všeobecných poistných podmšenok poistenia pre případ 

zodpovědnosti za škodu spčsobenú při výkone vybraných povolaní Colonnade Insurance S.A.1/01042014 (ďalej len 

„VPP") vo vztahu k dokumentom tretej osoby je limitovaná sublimitom 5 000,- EUR.

4. Neoddeliternou súčasťou tejto poistnej zmluvy je Dotazník pře poistenie zodpovědnosti za škodu spůsobenú při 

výkone vybraných povolaní vyplněný a podpisaný klientem, kde klient v čase uzavretia tejto poistnej zmluvy odpovedá 

na otázky č. 16,17 a 18 „NIE“.

5. Dodatočne k Či. 3, Definície, bod 2), VPP sa dojednává, že poistenie zaniká výpoveďou ku konců poistného 

obdobia, pričom výpověď musí byť doručená druhej zmiuvnej straně najneskór šesť týždňov před jeho uplynutím. Ak 

poisťovňa alebp poistený neobdrží takúto výpověď, bude poistenie pokračovat pre ďalšie obdobie zodpovedajúce 

poistnému obdobiu.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre případ vrátenia akéhokolVek nespotřebovaného poistného (tzv. vratka 

■poistného) z tejto poistnej zmluvy / dodatku k poistnej zmluve bude takéto poistné vrátené poistitefom výlučné na účet 

poistnfka, z kterého bolo původně zapiatené poistné za dobu tn/ania poistenia resp, příslušné poistné obdobie.

7. Ako odpověď na písoirmú otázku poisťovne „Uveďte škody, ktoré Vaša spoločnosť utrpěla alebo spůsobila za

predchádzajúcich 5 rokov" poistený uvádza, že v čase uzatvárania poistnej zmluvy nemá vědomost', že by za obdobie 

predchádzajúcich 5 rokov spůsobl! škodu v zmysle tejto poistnej zmiuvy. Zároveň přehlasuje, že mu v čase uzavretia 
tejto poistnej zmluvy nie je známa žiadna ďalšia skutočnosf, na základe ktorej by mohol byť vznesený voči němu nárok 

na náhradu škody. ---------- . .
? iú.

8. Všetky ustanovenia tejto poistnej zmluvy sú samostatnými podmíenkami''poistnej zmluvy. V případe, že je 

nřektoré ustanovenie vyhlásané za neplatné, zakázané alebo nevynútitefné súdom alebo iným příslušným orgánom z 

akéhokolVek důvodu, okrem případu, že je jeho výklad zúžený, táto poistná zmliiva sa bude vykladaf tak, ako keby 

toto neplatné, zakázané alebo nevynútiteíné ustanovenie bolo dohodnuté vo význame, ktorý nie je neplatný, zakázaný 

alebo nevynútiterný; pričom však platnost', zákonnost á vynútiteíriosť osíatných ustanovení tejto poistnej zmiuvy 

nebude nijakým spůsobom dotknutá alebo ohrozená.

9. Ako odpověď na plsomnú otázku poistiiera poistníkovi „Vstúpili ste akýmkofvek spůsobom, čl už priarno alebo 

nepriamo, od momentu, kedy ste Vy alebo Vámi poverená osoba, najmá sprostredkovateí poistenia, začali rokovania 

s poistiterom chřadne obchodného případu, na základe ktorého sa vystavuje táto poistná zmluva alebo dodatbk k 

poistnej zmluve do interakcie s krajinami alebo oblasťamí, na ktoré sa vzťahujú sankcle vlády Slovenskej republiky, 

Európskej unie, Organizácie spojených národov, Organizácie pře správu zahraničných aktív (OFAC) alebo vlády USA 

resp. s osobami, ktoré sú na sankčných zoznamoch vyššie uvedených vlád alebo organizšcií?" poištník svojim 

podpisom tejto poistnej zmiuvy resp. dodatku k poistnej Zmluve potvrdzuje odpověď „nie" na vyššie uvedenu otázku. 

Zároveň poištník přehlasuje, že mu v čase uzavretia tejto poistnej zmluvy resp. dodatku k poistnej zmluve nie je známa 
žiadna ďalšia skutočnosť, na základe ktorej by mohól byť vznesený vóčl němu nárok na náhradu škody alebo by si 

uplatňoval náhradu škody v súvisiosti s vyššie uvedeným.

10. V zmysle § 792 Občianskeho zákonníka určuje poistitef lehotu prijatia návrhu poistnej zmluvy do 30.01.2018. 

Poistná zmluva je uzavretá, keď poistitef dostane oznámenie o přijatí návrhu poistnej zmluvy. Oznámením o přijatí 
návrhu poistnej zmluvy sa rozumie deň kedy poístítef obdrží návrh poistnej zmluvy podpisaný štatutámym orgánom 

poisteného.

11. Poistná zmluva je vyhotovená v troch origináloch, pričom každá zo zmluvných stráň obdrží jeden obomi stranami 

podpisaný originál a tref rovnopis poistnej"zmluvy obdrží sprostredkovatef poistenia.

■ •
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Poisíná žmSuva č, 8-821-011546

PREHLÁSEN1E POJ3TENÉHO >

Prehlasujem, že: • ; v-
všetky údaje uvedené v- tejto- poistnej zmluve zodpovedajú skutočriosti;
bot som obeznámený so Všeobecnými poistnýml podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami a Poistnými

doložkami; •
rozumiem všeíkým usíanoveniam tejto poistnej zmluvy a súhlasím s nimi.

V Bratislavě, dňa 08.01,2018

ing. Adrián Csuba, konatel'

Zelená pošta s. r. o.

pobočka poisťovne z iného členského státu

Rodné čís arodenia zástupců

poislnika:

Adresa trvalého pobytu aíebolného pobytu

zástupců polstníka:

Štátna příslušnost zástupců polstníka: SR

Druh a číslo dokladu totožnosti;

Ing.

senior underwriter konajúct na základe
poverenia •. • ' •

Colónnade Insurance S.A.,
pobočka poisťovne z iného členského štáiu

Podfa zákona č. 297/200S Z. z, o ochraně před legaliiéciou prtjmóv z trastnej činnosti a ,o ochraně před financováním terorizmu a o zmone a doplněn/
niektorých zákonoy (cfa/sj^Zákon") je aj poisťOvňa povinnou osobou vo vztahu kuk/ientovl (§ 5 octe. 7 pism. b) bod S. Zákona) a Je povinná vykonat
základní) starostlivost’vo vztahu ku klientovi (§ 10 oós. 2 Zákona):

(2) Povinné osoba Je povinná 'vykonatzáklsdnů starostlivost vo vztahu ku klientovi

a) pii uzatváranl obchodného vztahu, .
b) pri vykonaní příležitostného obchodu mimo obchodného vztahu v hodnotě najmenej 15 000 EUR, pričom nezáleží na tom, a Je obchod vykonaný

jsdootfivo aleboakoviacerě na seba nadvSzujúce obchody, ktoré sů alebomčžu byťpřepojené,
c) ak je podozrsnie, že klient připravuje atebo vykonává neobvyklá obchodná apsrěciu bez chladu na hodnotu obchodu,
d) pri pcchybnostiach o pravdivosti atebo úplnosti predtým získaných Idenlifikačných ůclajov 0 Mieniovi, atebo

e) ak ide o výplatu zost&tku zmšeného vkladu ns dorucitera.

(3) Povinná osoba je pbvřnná vykonat identiflkédu klienta a cverenie jeho ideiitfhkácie aj pri vykonávaní obchodu, ktorého hodnota dosiehno najmenej
2 000 EUR. ak nejde o případ pódia odsáta Z ■

Základné starostlivost povinné] osoby vo vztahu ku klientovi (vzmyste §10 ods. 1 plsm. a) Zákona) zahřňa identiXkádu Idíenia a overanie jeho
identtttkácia.

IdentíSkáclou se podlá § 7 Zákona mzumle:
a) pri fyzické] osobs zísřerae měna, priezvislea a rodného čísla atebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu atebo Iného pobytu, Stáinej příslušnosti,

zlstanie druhu a čísla dokladu totožnosti; u fyzickaj osoby-podnlksiele a] zistenie adresy miesta podnikanis, idsntoikačnébo čista, ak boto přidělané,

označenia úrodného registra alebo inej áradnej evtdende, v klorejje tento podnikatelzaplsaný. ačlslc zápisu do tefrio registra atebo eviděncle,
b) pri právrkekej osobě zístewe názvu, adresy sídla, identfíikačnáho čísla, označenia ůradného registra atebo ňtej úradnej evidancte, v ktorejje právnická

osoba zaplsaná, a číslo zápisu do tohto registra atebo evidsnde, a identOUtáda fyzické] osoby, ktorá Js oprávněná konaťvmene prá'/nickaj osoby,
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