
Dodatek ke smlouvě
TENTO DODATEK ČÍSLO 1 DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (DÁLE JEN „DODATEK") BYL 
UZAVŘEN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI.

Město Břeclav
sídlo: nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav 
IČ: 00283061, DIČ: CZ00283061 
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou 
bankovní spojení:      
číslo účtu:  
(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 spojení:   
číslo účtu: 
zastoupený: Ing. Adriánem Csubou, konatelem
(dále jen “Poskytovatel")

(Poskytovatel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany" a každý jednotlivě 
jako "Smluvní strana").

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

1 Změna Smlouvy
1.1 Objednatel a Poskytovatel tímto Dodatkem mění znění Smlouvy o poskytování služeb mezi 

Poskytovatelem a Objednatelem dne 17.01.2018 (dále jako „Smlouva") na základě článku 
3 odst. 7, a to následujícím způsobem:

1.1.1 Ze Smlouvy se odebírá „Příloha č.2 - Oceněný položkový rozpočet" v původním znění. 
„Příloha č.2 - Oceněný položkový rozpočet" je nahrazena novým znění, které je nedílnou 

součástí tohoto Dodatku.

1.2 Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platná a účinná 

v původním znění.

2 Rozhodné právo
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2.1 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3 Závěrečná ustanovení
3.1 V tomto Dodatku, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v 

jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova 
vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro 
přehlednost a nemají vliv na výklad tohoto Dodatku.

3.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na 
vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo 
obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu 
tohoto Dodatku.

3.3 Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu 
tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis 
tohoto Dodatku.

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti k datu podpisu.
3.6 Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, 

že je ujednán svobodně.

Nedílnou součástí toho dodatku jsou níže uvedené přílohy, které nahrazují přílohy 

stávající:
Příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet

NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY

Ing. Adrián Csuba, Zelená pošta s. r. o.

dne
Ing. Pavel Dominik, Město Břeclavi
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Příloha č. 2 dohody o poskytování služeb

Oceněný položkový rozpočet

I. Ceník úkonů při zpracování zásilek

úkon MJ Počet kusů za 12 měsíců cena za MJ v Kč bez DPH
Celkem cena bez DPH v Kč za 48

měsíců

1 laserprint A4-černy tisk 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 0,24 178 560
3 laserprint obálky C5 s vytrhávací dodejkou do zahraničí obálka 78 000 0,5 156 000
4 uzavření obálky zásilka 264 000 0,45 475 200
5 manipulace, doprava k podání zásilka 264000 0
6 příprava doporučených zásilek s dodejkou do vlastních rukou (ČR) zásilka 186 000 0,14 104 160
7 příprava doporučených zásilek s dodejkou (mimo ČR) zásilka 78 000 1,4 436 800
9 frankování zásilek ks 264 000 0

Celkem 2 989 760

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

materiál MJ Počet kusů za 12 měsíců cena za MJ v Kč bez DPH
Celkem cena bez DPH v Kč za 48

měsíců

1 obálka - C5, modrý pruh s vytrhávací dodejkou do vlastních rukou do ČR ks 186 000 0,70 520 800
2 obálka - C5 s vytrhávací dodejkou do zahraničí ks 78 000 2,20 686 400
3 papír - 90g Laser, A4, bílý ks 394 000 0,39 614 640

Celkem 1821 840



III. Poštovné

poštovné MJ Počet kusů za 12 měsíců cena za MJ v Kč bez DPH
Celkem cena bez DPH v Kč za 48

měsíců

1 doporučená zásilka do 50g, s dodejkou, do vlastních rukou ČR ks 186 000 55,00 40 920 000
2 doporučená zásilka do lOOg, s dodejkou do vlastních rukou ČR ks 0 0
3 doporučená zásilka do 500g, s dodejkou do vlastních rukou ČR ks 0 0
4 doporučená zásilka do50g,s dodejkou, do zahraničí ks 78 000 83,00 25 896 000
5 doporučená zásilka do 100 g, s dodejkou, do zahraničí ks 0 0
6 doporučená zásilka do 500 g, s dodejkou, do zahraničí ks 0 0

Celkem 66 816 000

Nabídková cena celkem za 48 měsíců (I. + II. + lil.)


