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XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.

DODATEK Č. 15
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MANAGEMENTU
KOPÍROVACÍCH A TISKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ

nka lze

.

Evidenční číslo přidělené z Centrálni evidence smluv: 990004

TENTO DODATEK č. 15 (dále jen ,,Dodatek") KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
MANAGEMENTU KOPÍROVACÍCH A TISKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ ze dne 31. 05. 1999,
evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 990004, ve znění jejích dodatků
č. 1 - 14 (dále jen ,,Smlouva"), je uzavřen dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník"),

MEZI

XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
sídlo:

Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 - Michle

jednajick

Veronikou Brázdilovou, jednatelkou

IČO:

48109193

dič:

cz48109193 (je plátcem DPH)

bankovní spojení:

ING bank Praha 8

číslo účtu:

1000205502/3500

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15969
DÁLE JEN ,,Xerox"
NA STRANĚ JEDNÉ

A

Českou republikou - Ministerstvem životního prostředí
sídlo:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Vršovice

jednajicŕ

Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního a správy
majetku

IČO:

00164801

bankovní spojení:

ČNB Praha 1

číslo účtu:

7628001/0710

zástupce pro věcná jednání: Mgr. Pavla Oborníková, vedoucí oddělení hospodářské správy
a zástupkyně ředitelky odboru provozního a správy majetku
DÁLE JEN ,,zákazník"
NA STRANĚ DRUHÉ,

XEROX A ZÁKAZNÍK SPOLEČNĚ JEN ,,Smluvní strany"
NEBO JEDNOTLIVĚ ,,Smluvní strana".
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1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNY SMLOUVY
1.1

Předmětem tohoto Dodatku je úprava Smlouvy za účelem aktualizace a optimalizace
nákladů zákazníka na základě vyhodnocení provozních statistik za předcházejÍcÍ
období.

1.2

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že se znění odst.
4.1 v ČI. lV. Smlouvy mění a nově zní:
,,4.1

Ceny za služby byly stanoveny dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
v platném znění, a jsou pro účely kalkulace měsíčních částek hrazených
zákazníkem nás/edu/lcl:
a)

1,129 KČ za 1 tisk černobílý jednostranný A4 (výtisk) v reprografickém
středisku. Tisky v reprografickém středisku se rozumí tisky vyhotovené
pracovníky Xeroxu dle požadavku zákazníka v prostorách provozovny
na zař/zenl Xeroxu umístěném tamtéž.

Zákazníkovi bude měsíčně fakturována a zákazník uhradí Xeroxu
na aktuálni měsíc
,
měs/čn/ částku ve výši 25.967,- KČ. Tato částka
zahrnuje až 23 000 provedených tisků černobílých jednostranných
a4 (výtisků) v daném měsíci.
b)

9,43 KČ za 1 tisk barevný jednostranný A4 (výtisk) v reprografickém
středisku.
Zákazníkovi bude měsíčně fakturována a zákazník uhradí Xeroxu
na aktuálni měsíc měs/čn/ částku ve výši 179.170,- Kč. Tato částka
zahrnuje až 19 000 provedených tisků barevných jednostranných
a4 (výtisků) v daném měsíci.

C)

0,47 KČ za 1 tisk černobílý jednostranný A4 na decentralizovaném
barevném zař/zen/ WC7435 v majetku zákazníka.

d)

2,44 KČ za 1 tisk barevný jednostranný A4 na decentralizovaném
barevném zař/zen/ WC7435 v majetku zákazníka.

Ceny uvedené v tomto odstavci zahrnují' aktuá/n/ sazby DPH. "
1.3

Smluvní strany se tímto dále výslovně zavazuji, že budou postupovat dle tohoto nového
znění odst. 4.1 v ČI. lV. Smlouvy počínaje dnem 01. 09. 2019.

1.4

Ostatní ujednáni Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
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2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
2.1

Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 2
si ponechá zákazník a 2 vyhotovení obdrží Xerox.

2.2

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem zveřejněni tohoto Dodatku s příslušnými metadaty v Informačním
systému Registr smluv zejména dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, s čÍmž Xerox bezvýhradně souhlasI,
přičemž toto uveřejněni provede zákazník.

2.3

Smluvní strany prohlašujI, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly, s jeho
obsahem souhlasí, což stvrzuji vlastnoručnImi podpisy.

Za Xerox:

Za zákazníka:

V P,,,,, d,,,

cš'ů g' , 'éty ,',

XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
Veronika Brázdilová
jednatelka

V Praze, dne:

Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního a správy
majetku
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Power of Attorney

PLNÁ MOC

We, the undersigned company,

My, niže podepsaná společnost,

XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
Seated at Prague 3, Žižkov, Vinohradská 2828/151,
Id. No.: 48109193
Registered in the Commercial Register maintained by
the City Court in Prague, Section C, Insert no. 15969
Represented by: Ms. Veronika Brázdilová, executive
director

XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
se sídlem Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2828/151
lČ: 48109193
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 15969
Zastoupený: paní Veronikou Brázdilovou, jednatelkou

(hereinafter referred to as "Company")

(dále jen ,,Společnost")

Give hereby this Power of Attorney to

udělujeme tímto tuto plnou moc

Mr. Luboš Novotný
Birth No.
Residing

panu Luboši Novotnému
r.č.:
bytem

to sign the tender and all documentation, including
contracts and affidavits in competitions, including
public procurement proceedings, and to all legal
actions involved.

k podpisu nabídek a veškeré dokumentace včetně
smluv a čestných prohlášeni do výběrových
řízenI, včetně řízenI o veřejných zakázkách, a
k právním úkonům s tím spojeným.

The proxy is
representative.

Zmocněnec je oprávněn za sebe ustanovit dalšího
zástupce.

authorised

to

appoint

another

V Praze dne 3.4.2015

In Prague on 3.4.2015

.
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
Veronika Brázdilová , executive director

XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
Veronika Brázdilová, jednatelka společnosti

l accept this Power of Attorney in its full extent and
without any reserves

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu a bez

'

Luboš Novotný

