
ce

CT, a.s

se sídle 0 00 P

95281

795281

zapsána V obchodnim re ským s

zastoupena Michalem Fi ou pře

místopředsedou představenstva

(dále jen „Poskjaovatelň

(společné též jako „smluvní stranf)

uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ust, 5 1742 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisu, tento DODATEK C 3 ke Smlouvě o poskytování komplexních

služeb provozu, podpory a rozvoje infrastruktury pro provoz Karty Iítačka (dále jen „SmIouva“),

uzavřené mezi smluvními stranami dne 31. 10. 2016, č. smlouvy objednatele lNO/40IO1/003332/2016,

č smlouvy Poskytovatele 83/2016-OlCT, ve znění Dodatků č 1 a 2 k této Smlouvě (dálejen „Dodatek

LE)-

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o poskytování komplexních služeb provozu, podpory a

rozvoje infrastruktury pro provoz Karty Iítačka

Hlavni město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

IČO 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupena lng. Robertem Fialkou ředitelem odboru infonnatiky Magi

(dále jen „Ob'ednate|“)

a

Operátor I
.

m Dělnická 213/12, 17 raha 7 - Holešovi

IČO: 027

DIC: C202

jstřlku vedeném Měst

šerem, MBA, předsed

l.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna přílohy č, 5 Smlouvy s názvem „Pravidla pro určení výše

odměny a platební podmínky'. Smluvní strany se dohodly, že fixní měsíční odměna za

poskytování Služeb dle Smlouvy dle odst. 1.1.1 čl. 1 Přílohy č. 5 Smlouvy se počlnaje 1.9.2018

ponižuje o 100.000 Kč bez DPH. Přlíoha č. 5, která tvoří součást tohoto Dodatku č. 3 jako jeho
Příloha č. 1, tak v plném rozsahu nahrazuje původní Přllohu č, 5 Smlouvy.

2. Ostatní ustanoveni Smlouvy a jejich příloh zůstávají beze změn.

ll.

Závěrečná ustanovení

oudem v Praze pod sp. zn. B 19676

dstavenstva a Bc. Petrou Burdovou,

wee
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stratu hl m Prahy

stejnopis č.



Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveřejněn vsouladu
se zákonem č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují že skutečnosti
uvedené vtomto Dodatku č 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 5 504

zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění tohoto Dodatku č 3 v registru
smluv zajistí Objednatel

Poskytovatel dále s ohledem na případně odstranění pochybností výslovně souhlasí s tím, aby
tento Dodatek č. 3 byl veden v Centrální evidenci smluv vedené objednatelem a na webových
stránkách určených objednatelem tak jak stanoví čl. 22, odst. 22.6 Smlouvy. Zavedení Dodatku č.

3 do Centrální evidence smluv, případně jeho uveřejnění na webových stránkách zajistí

Objednatel

Vujednáních výslovně neupravených tímto Dodatkem č. 3, se tento řídí příslušnými právními

předpisy, zejména zákonem č 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších

předpisů.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti připojením podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti

zveřejněním v registru smluv.

.
Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3)
vyhotovení a Poskytovatel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že
Dodatek č. 3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodne a vážné vůle, bez

nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou hlavního města Prahy
30.8.2019.

V Praze dne
_. .

2018

usnesením č. 2293 ze dne

M
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 - Pravidla pro určení výše odměny a platební podmínky

(Příloha č. 5 Smlouvy)

1. CENA ZA PLNĚNÍ

1.1

Příloha č. 5

Pravidla pro určení výše odměny a platební podmínky

jeden měsíc výkonu činnosti Poskytovatelé, v němž byly Služby poskytovány.

WWW. LITACKA.C

Výše odměny za poskytování Služeb Poskytovatelé dle Smlouvy sestává z fixní a pohyblivé částky za

1.1.1 Měsíční výše této fixní odměny za poskytování Služeb Poskytovatele dle Smlouvy je stanovena

na 3.0B5.000,- Kč bez DPH.

o Fixní odměna za poskytování Služeb Poskytovatele dle Smlouvy se skládá

z následujících dílčích položek za jednotlivé Služby poskytované dle Smlouvy:

Označení Dílčí služba Cena za provozování služby za

dílčí služby 1 kalendářní měsíc v Kč bez

DPH

S1 zajištění spolehlivého provozu, správy, podpory a 602.000,-

rozvoje systému SSK a související infrastruktury,
a to včetně výkonu profylaktických činností

S2 vedení agend přijmu žádostí o vydání Karet 650.000,-
lítačka a jejich zpracovávání

S3 zajištění dodávek Médií, provádění Personalizace 255.000,-

S4 vydávání a správa Karet Iítačka, zakládání 661.000,-
smluvních vztahů s Držiteli Karet, výběr poplatků

od Držitelů, předávání Karet Držitelům a

vyřizování reklamací

S5 zajištění výroby a distribuce Materiálů 22.000,-
S6 provoz Kontaktních míst Iítačka a Expresních 820.000,-

přepážek

S7 provozovánl Webu 75.000,-

Celkem 3.085.000,-

1.1.2 Měsíční výše pohyblivé částky odměny za poskytování Služeb Poskytovatele je stanovena

podle počtu Karet s bezkontaktním čipem vydaných Poskytovatelem v příslušném kalendářním

měsíci; Objednatel zaplatí Poskytovateli 100,- Kč bez DPH za každou vydanou Kartu, přičemž

od této částky bude odečtena vždy částka za vydání této Karty zaplacená žadatelem o

vydání Karty či Držitelem dle ceníku ve smyslu čl. 7 Smlouvy. Pohyblivá částka bude

fakturována dle skutečného počtu vydaných Karet za příslušný měsíc.

lítejto po Praze svobodně
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1.2

1.3

1.4

WWW.LlTACKA.CZ

Odměna podle čl. 1.1 této Přílohy představuje úplnou a nepřekročitelnou odměnu za činnosti

Poskytovatele vykonávané na základě Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak nebo

nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a jsou v ní zahrnuty rovněž veškeré náklady Poskytovatele
spojené s těmito činnostmi. Pokud byly Služby dle Smlouvy poskytovány pouze po část daného

kalendářního měsíce, výše fixní odměny se alikvotně sníží.

K výše uvedeným cenám čl. 1.1 této Přílohy bude připočtena DPH.

Odměnu podle čl. 1.1 této Přílohy je Poskytovatel oprávněn jednostranně navýšit o výši inflace,
přičemž inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen

zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející,

vyjádřená v procentech. Odměna bude navyšována vždy s účinnosti k 1. lednu kalendářního roku (i
zpětně), a to o tolik procent, kolik činila inflace vroce předcházejícím. vpřípadě záporné inflace

(=defIace) se tato inflační doložka neuplatní a výše poskytované úplaty se nemění.

z. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1

2.2

2.3

Faktura bude vystavena do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po období, vněmž byly
poskytovány Služby, a to ve dvou vyhotoveních a doručena na adresu odboru informatiky Magistrátu
hlavního města Prahy uvedenou vzáhlaví této Smlouvy. Faktura musí mít veškeré náležitosti

daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

anebo právního předpisu, který uvedený zákon v budoucnu nahradí, a dále musí obsahovat tyto údaje:

2.1.1

2.1.2

číslo Smlouvy, popřípadě číslo jejího dodatku;

identifikace Smlouvy a jejího případného dodatku; a

2.1.3 popis plnění.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud v okamžiku uplynutí této

lhůty není dosud objednatelem schválena pravidelná měsíční zpráva o výkonu činností Poskytovatele
ve smyslu čl. 11.82 Smlouvy, splatnost faktury nastane až druhý pracovní den následující po schválení

pravidelné měsíční zprávy o výkonu činností Poskytovatele.

Objednatel je (a to i opakovaně) oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení

fakturu, která neobsahuje dohodnuté náležitosti nebo náležitosti požadované podle obecně

závazných právních předpisů, nebo budou-li takové náležitosti v dané faktuře uvedeny nesprávně.

Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávností fakturu opravit nebo nově vyhotovit, a to vždy

s novou lhůtou splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet zcela od počátku ode dne doručení řádně

opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

3. zÁvi-žmzčné USTANOVENÍ

3.1 Vzhledem k povaze plnění a stanovené době trvání Smlouvy se Smluvní strany zavazují, že po dobu

trvání Smlouvy budou pravidelně, nejméně jednou ročně, projednávat podmínky, rozsah a odměnu za

plnění dle Smlouvy, a to tak, aby byla vždy zajištěna ekonomická rovnováha a vyváženost práv a

povinností obou Smluvních stran.

litejte po Praze svobodně




