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Dodatek Č. 1 
K rámcové smlouvě o prOběžném poskytování tiskařských služeb ze dne 5.9.2013 

uzavřené v souladu s § 11 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnl pozdějších 
předpisO (dále jen "ZVZ") a podle § 269 odst. 2 zákona Č. S13/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisO (dále jen "Obch.Z.") 

o prOběžném poskytování tiskařských služeb ze dne S.9.2013. 

Smluvní strany: 

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠí 
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 
Se sídlem : Weilova 1271/6, 10200 Praha 10 
IČO: 00022179 
DIČ: CZ00022179 
Zastoupený a jednající: Mgr. Václavem Hořejším, ředitelem 
Kontaktní osoba za kupujícího:  
(dále jen kupující) 

a 

Comunica, a.s. 
se sídlem Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5 
Zastoupený a jednající: Ing. Petr Věšfn 
IČO: 272161S7 
DIČ : CZ272161S7 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn., 
oddíl B, vložka 9775 
Kontaktní osoba za prodávajícího: Petr Štěpán
(dále jen prodávající) 
a 

ASTRON studio CZ, a.s. 
se sídlem Veselská 699, 19900 Praha 9 
Zastoupený a jednající: Dan Lošťák na základě plné moci ze dne 7.5.2013 
IČO: 2675130S 
DIČ: CZ26751305 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn., 
oddíl B, vložka 8080 
Kontaktní osoba za prodávajícího: Simona Hanušová  
(dále jen prodávající) 

a 

UNIPRESS spol. s.r.O. 
se sídlem Svobodova 1431, 511 01 Turnov 
Zastoupený a jednající: David Svoboda a Ing. Jindřich Hrubý 
IČO: 47282789 
DIČ: CZ47282789 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 8502 
Kontaktní osoba za prodávajícího: Ing. Martin Konrád  

Tento projekl je spolufinancověn Evropským sociělním fondem a stělním rozpočtem České republiky. 
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Shora uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek Č, 1 k rámcové smlouvě uzavřené 
dne 5, 9, 2013 takto: 

1. 
1, Text v odst, 3, Čl. IV, označeném jako cena, termín plnění se mění a doplňuje takto : 

Jednotkové ceny uvedené v příloze Č, 1 této smlouvy obsahují veškeré náklady spojené s předmětem plnění a 
jsou maximálně možné pro náklad, formát, vazbu, barevnost, papír, povrchovou úpravu, počet stran, které 
jsou uvedeny v příloze Č, 1 označené jako Specifikace předmětu plnění, a to pro část A - brožury, knihy, 
časopisy, zprávy ", s vazbou, pro část B - letáky, plakáty, vizitky, desky ,,, bez vazby a pro část C - brožury -
varianty Tisk 1 "" s vazbou, 
V případě požadavku kupujícího na odlišný (vyšší nebo nižší) náklad nebo počet stran oproti nákladu nebo 
počtu stran, které jsou uvedeny v příloze Č, 1 této smlouvy, předloží prodávající na základě písemné výzvy 
nabídkovou cenu, která bude vycházet z nabídkové ceny prodávajícího uvedené v příloze Č, 2a, 2b nebo 2c) 
této smlouvy, a to s promítnutím příslušné změny ceny, která bude odpovídat upravenému nákladu nebo 
počtu stran ,", 
Ostatní parametry uvedené v příloze Č,l, tj, formát, vazba, barevnost, papír, povrchová úprava z~stanou beze 
změny, 

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

II , 
1. Dodatek Č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední ze smluvních stran. 
2. Dodatek Č, 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží každý prodávající a jedno 

kupující. 
3. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku Č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na d~kaz toho 

připojují své podpisy, 

I. 

V l~7ne .Jll.. 2014 

.oDlWlica, a.s. 
d Kotl ářkou 151 /3 
15000 Praha 5 

za prodávajícího JČ: 27216187 
DIČ : CZ272161 87 
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"· "  

za prodávajíc ho® I\ST~ON ~TU DIO 

o. 

V 
CZ47282789 

ASTRQN studio CZ, $,r o , Veselskj 699. 13900 Praha 9 
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Tento projekt je spolufinancován Evropskym sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 




