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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o zajištění služeb souvisejících s přípravou časopisu a ostatních tiskovin č. j.
0053/2018/KS_OddSPK/1100, ze dne 2. 5. 2018, uzavřený
mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 14
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupena:

Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9
00231312
CZ00231312
Mgr. Radkem Vondrou, starostou

(dále jen „Objednatel")

Profi-tisk group s.r.o.
zapsana v:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupena:
bankovní spojení:

OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 40897
Kyselovská 559/125, 783 01 Olomouc
26868954
CZ26868954
Tomášem Vebrem, jednatelem
2105740231/2700

(dále jen „Poskytovatel")
(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jako „Smluvní strany”)

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2018 Smlouvu o zajištění služeb souvisejících s přípravou
časopisu a ostatních tiskovin č. j.: 0053/2018/KS_OddSPK/1100 (dále jen „Smlouva"). Smlouva
byla uzavřena na základě nadlimitní veřejné zakázky na služby „Kompletní služby při zajištění
výroby časopisu pro městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci". Součástí
poskytovaných služeb Poskytovatelem je i zajištění distribuce časopisu do jednotlivých
domovních schránek nacházejících se v územním obvodu Objednatele. Časopis je distribuován
prostřednictvím České pošty, s.p., neboť jedině Česká pošta disponuje klíči od vstupních dveří
bytových domů, bez kterých nelze zajistit doručení časopisu do schránek obyvatel těch bytových
domů, které mají schránky až za vstupními dveřmi (uvnitř domu). Vzhledem k tomu, že Česká
pošta ode dne 1. 1. 2019 změnila ceník distribuce - pro všechna cenová pásma jde o navýšení
o 0,70,- Kč á ks, došlo od tohoto data k výraznému navýšení nákladů Poskytovatele při plnění
Smlouvy. Dle nových podmínek České pošty nedosáhne Poskytovatel ani na poskytnutí slevy
(jako doposud), reálně tak došlo k navýšení ceny pro Poskytovatele o 0,82,- Kč + DPH á ks, což
při distribuovaném počtu časopisů 21.500 ks činí 17.630,- Kč + DPH na jedno vydání, resp.
211.560 Kč + DPH na celý rok (12 standardních vydání časopisu).
S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek"),
který je uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
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I.
1.1

Příloha č. 2 Smlouvy - CENÍK PLNĚNÍ ZA ČINNOSTI UVEDENÉ V ČÁSTI I. a ČÁSTI II.
SMLOUVY, bod 1. nabídková cena za zhotovení časopisu, se mění a nově zní takto:

1. nabídková cena za zhotovení časopisu

Cena za zhotovení 1 čísla
časopisu
Cena za zhotovení 12 čísel
časopisu, za 1 rok trvání této
smlouvy
(12násobek
ceny
uvedené v předchozím řádku)

Cena bez DPH

Cena včetně DPH

172 630 Kč

189 893 Kč

2 071 560 Kč

2 278 716 Kč

II.
2.1

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.
3.1

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
„Registr smluv"). Smluvní strany tímto berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn
v Registru smluv.

3.2

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.3

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a tři Poskytovatel.

3.4

Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
č. 122/RMČ/2019 ze dne 4. 3. 2019.

3.5

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Objednatel:

V Praze dne:

Poskytovatel:

^8. 03, 2019

V Olomouci dne:

las
jednatel Profin
DIČ: 026868954
vYww.profitisk.c2
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E-maili
www.pro6tisk.cz

Olomouc 14.2.2019
Žádost o navýšení ceny zakázky

Vážený pane starosto, vážení členové rady,
Dovolte, abych Vás požádal o navýšení ceny zakázky „Kompletní služby ph zajištěni výroby
časopisu pro městskou část Praha 14 a výroba tiskovin pro její propagaci"
Od letošního roku Česká pošta změnila ceník distribuce a to na všechna cenová pásma

o 0,70 Kč á

ks. O takto razantním zvýšení cen na všechny své zakázky rozhodla a udělala bez předchozí
komunikace s partnery a vůbec poprvé, co pracuji v tomto oboru.
Česká pošta standardně poskytovala na konkrétní soutěženou zakázku všem soutěžitelům stejnou
cenu (tak to bylo i v tomto konkrétním případě), kterou poté držela celou zakázku. Tentokrát to však
jednostranně nedodržela a pro nás je toto tedy zásah vyšší moci, kdy bychom za nastalých
podmínek zakázku již nebyli schopni plnit přes Českou poštu. Ještě podotknu, že dřívější cena podle
ceníku byla 1,09 Kč á ks, přičemž jsme do soutěže šli s cenou 0,97 Kč á ks a nyní je cena 1,79 Kč á
ks. Podle nových podmínek zakázka totiž nesplňuje parametry pro poskytnutí jakékoii slevy
(minimální roční objem plnění zakázky musí být 500.000 Kč + DPH, což Čtrnáctka ani po takto
radikálním zdražení nesplní). Oficiální ceník České pošty je na jejich internetových stránkách,
přikládám jej i v příloze.
Reálně jde o navýšení po všech slevách o

0,82 Kč + DPH á ks,

při distribuovaném počtu přes

Českou poštu 21.500 ks je to tedy 17.630 Kč + DPH na vydání resp.

211.560 Kč + DPH za rok (12

standardních vydání). Rád bych Vás tedy požádal o navýšení ceny zakázky o tuto částku ročně.

Tomáš Vebr
Jednatel

i GROUP s.r.o.
pobočka Praha
Pod Pekárnami 10
190 00 Praha__________
telefax; |
e-mail:
IČ: 26868954
DIČ; 026868954
www.profitřsk.cz

