_,

$Sl

|

|

FĚ;:itr*

:d

^_\

- ]-gtr
j É. lĚ

;

iS

m

lclv//ť7
.rn'ouua o Roznášce informačních/propagačníchmateriálťr
Číslo9828o7-246gt2o14

louva o

RoznáU1,i:liilíU

n

ích/p ropagaě

n

íc h

č ís lo 982807 -24691201 4
Česká poštao s.p.
se sídlem:

Politickych vězň 90914,225 99 Praha

tČO:

47

DIČ:

CZ47 Il4983

zastoupen:

Daniel Krejčí,obchodní editel regionu, firemní obchod PH a StČ

zapsán v obchodním rejst íku

Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7 565

1

1

14983

bankovní spojení:

čísločtu:
korespondenční adresa:

Firemní obchod Praha a St ední Čechy, Poštovní p ihrádkag0,
225

90 Praha 025

BIC/SWIFT:

IBAN:
dále jen rriprr

Městská část Prah a 17

se sídl eml místem podnik ání:

Žalanského 29Illzb, 163 02 Praha 6

LČo:

00231223

DIČ:

CZ00231223

zastoupen:

Mgr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17

zapsánlav obchodním rejst íku:

zapsán v registru ekonomickych subjektti

bankovní spojení:
čísloťrčtu:
korespondenční adresa:

p idělené ID

CČr složky:

Městská část Prah a

17

, Žalanského 29l llzb, 163 02 Praha 6

l6537003

(dále jen "Objednatel")

dále jednotlivě jako "Smluvní strana", nebo spoleěně jako "Smluvní strany" uzavirqi v souladu s
ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89l20I2 Sb., občanského zákoníku, ve znénípozdějších p edpis (dále
jen "Oběansk zákoník"), Smlouvu o Roznášce informačních/propagačníchmateriál (dále jen "Smlouva").
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1. P
1.1.

edmět smlouvy

P edmětem Smlouvy je riprava vzájemn, ch práv a povinností, zejména pak závazek ČP zabezpeěit
rcalizaci služby Roznáška informačních/propagaěních materiál (dále jen "RIPM") v lokalitách,
počtech a termínech dle jednotliv; ch potvrzenych zakázek Objednatele a závazek Objednatele zap|atit
za objednanou službu ádně a včas.

1,2. Nenili

ve Smlouvě q slovně ujednáno jinak, práva a povinnosti z uzavíenéSmlouvy vyplyvají z
Obchodních podmínek služby RIPM (dále jen "Obchodní podmínky"), platn; ch v den p edání
informaěních/propagačníchmateriálri.

souladu s 1751 oběanského zákoníku jsou nedílnou součástítéto Smlouvy Obchodní podmínky a
Poštovní podmínky Česképošty, s.p. - Ceník poštovníchslužeb a ostatních služeb poskytovan; ch
Českou poštou, s.p. v části upravujícíceny služby RIPM (dále jen "Ceník"). Podpisem této Smlouvy
Objednatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem a vyznamem dokumentri uvedenych v p edchozí větě,
že mu byl text těchto dokument dostatečně vysvětlen a že q slovně s jejich znénim souhlasí.

1.3. V

1

.4.

Čr;e

oprávněna provádět v p imě eném rozsahu zmény Obchodních podmínek a Ceníku. ČP
Objednateli poskytne informace o změně Obchodních podmínek a Ceníku včetně informace o dni
ričinnosti změn nejméně 30 dní p ed dnem ričinnosti zmén, a to zp ístupněním této informace na všech
poštách v ČRa na internetové adrese http:ll/www.ceskaposta.czt. ČP m že poskytnout informace o
změně včetně nového znění Obchodních podmínek a Ceníku i jin mi prost edky komunikace
ujednan; mi s Objednatelem nebo jejich zasláním na adresu Objednatele uvedenou v záhlavi této
Smlouvy

1.5.
1.6.

Objednatel je povinen se s novym zněním Obchodních podmínek a Ceníku seznámit.

1.7.

Pokud Objednatel písemně odmítne návrh na změnu Obchodních podmínek a Ceníku, souěasně s tímto
oznámením o odmítnutínavrhovanych změn vypovídá tuto Smlouvu, V; povědní doba počínáběžet
dnem doručeníq povědi druhé straně, p ičemžskončíke dni ričinnosti zmény Obchodních podmínek a
Ceníku. V; pověď musí blit doručena druhé smluvní straně p ede dnem, kdy má navrhovaná zména
nab; t ričinnosti.

1.8.

V;ipověď

l pracovní den p ed navrhovan;f,m dnem
činnosti nového znění Obchodních podmínek a Ceníku, plati, že změnu Obchodních podmínek a
Ceníku p ijal s riěinností ode dne ťrčinnostistanoveného ČP.
Pokud Objednatel písemně nevypoví tuto Smlouvu nejpozději

a

oznámení o odmítnutí navrhovan;ch změn Obchodních podmínek a Ceníku uěiněné

Objednatelem musí mít písemnou formu, podpis Objednatele na nich musí b;it ri edně ově en nebo
učiněn p ed zaměstnancem Čp a musí b;lt doručeny Čp osobně, poštou, kuryrní službou nebo jin; m
dohodnut}m zpťrsobem umožňujícímp epravu nebo p enos a prokazatelné doručení.ČP se s
Objednatelem m že téždohodnout, že vl pověď a oznámeni o odmítnutínavrhovan;ich změn budou
doručovány faxem nebo prost ednictvím elektronické pošty.

|.9. Čr a OU3eanatel

se odchylně od q še uvedeného dohodli, že je ČP oprávněna provést s okamžitou
ťrčinnostíjednostrannou změnu Obchodních podmínek a Ceníku, je-li tato zména v hradně ve prospěch
Objednatele.

2.
2.1.

Popis RIPM a vymezení okruhu p íjemcri

je povinen p ed každou jednotlivou zakánkou p edat ČP vyplněn$, Zakázkov; list v
elektronické podobě. Yzor Zakánkového listu je p ílohou Obchodních podmínek služby RIPM a je
současně p iložen jako P íloha ě. 1 k této Smlouvě. Součástí Zakázkového listu je distribuění seznam
adresních pošt vč. jejich PSČ, množstvíRIPM určenéna každou adresní poštu a za azeni obce do
p íslušnéhopásma.
Objednatel
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2.2.

se pro ričely této Smlouvy rozumí každéjednotlivé podání stejného druhu

Zakázkou

informačních/propagačníchmateriálri, stejné hmotnosti a termínu doruěení uvedeného v Zakázkovém
listu p edan; ch (podan; ch) informaěních/propagaěních materiálri (dále jen "Zakázkovy list"),

2.3. ČP poskytuje

informace o zaíazenílokalit (obcí) do p íslušnch pásem, počtu domácností podle
dodávacích pošt a pii azeni obcí a jejich ěástí k dodávacím poštám na Internetové adrese
http /iwww. ce skaposta.czl.
:

3.
3.1,

Místo a zprisob podání

Podací místo: Praha 618, Makovského l349l2A, PSČ l63 00 Praha

Mezní čas p edání RIPM je do 16:00 hod.

3.2.

Pro každou zakázku Objednatel p edá ČP Zakázkovy list spolu s rozdělovníkem v elektronické podobě,

a to nejpozději 3 pracovní dny p ed návozem materiálu ke zpracování, na e-mailovou

adresu:

3.3. ČP Zakázkovy list Objednateli potvrdí nebo sdělí Objednateli podmínky, za jakych zakázkup ijme.
3.4, V p ípadě, že skutečná hmotnost RIPM nebude odpovídat hmotnosti RIPM uvedené v Zakázkovém

listu, oznámí ČP telefonicky Objednateli skutečnou hmotnost. Realizace zakázky bude pozdržena do
obdrženíelektronického (na e-mail:
souhlasu Objednatele se skutečnou hmotností
azni vypl vajícíceny dle Č1.5, bod 5.1, této Smlouvy. Rozdíl ceny bude doplacen dle sjednaného

zp

sobu rihrady.

Stejn; postup bude uplatněn i v p ípadě zjištění jinych nesrovnalostí uveden; ch v Zakázkovémlistu.

3,5.

V p ípadě, že bude materiál p edán na paletách, Objednatel zajistí, že bude odebrán zpět stejnl poěet a
typ palet, a to podle zprisobu a ve lh tě dohodnuté s podacím místem.

4.

Dodání

4.1. ČP se

zavazuje dodržet termíny zahájeni a ukoněení RIPM uváděné v jednotliv;ch potvrzen;ch
Zakázkov ch listech s q. jimkou ustanovení Čl. 3, bod 3.+.

5.
5.1.

Cena a zprisob hrady

Cena služby RIPM bude pro konkrétní zakáaku vycházet z Ceníku platného v den píevzetí
informačních/propagačníchmateriálri a ze skutečnosti, zda se jedná o specifikovanou či
nespecifikovanou zakázku. Seznam specifikovanych zakázek a podmínek specifikace, p i jejichž
splnění je daná zakánka považována za specifikovanou, je uveden v P íloze é. 2 této Smlouvy.
Za nespecifikované zakázky se považují všechny ostatní zakázky a zakázky nesplňující podmínky
specifikace, které jsou pro jednotlivé specifikované zakázky uvedeny v P íloze ě.2 (dálejen podmínky
specifikace).

ČP si vyhrazuje právo tento Ceník měnit v souladu s ustanovenim Čl. 1 bod 1 .4 a násl. této Smlouvy.
K ceně služby bude p ipoětena DPH dle platnych právních p edpisti.

5,2.

Pro ričely urěení cen a slev je rozhodující tzv. sjednané období, kteqinn je 12 po sobě jdoucích
kalendáních měsícri (béžnrok), a tobez ohledu na skuteěnost, v jakém okamžiku sjednaného období

došlo k prvnímu podání, Sjednané období je následující:
od 25.6.2014
do 24.6.201

5
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Jelikož p edpokládanl objem podání v Kě za službu RIPM ve sjednaném období u jednotliq ch
specifikovanych zakázekje ve q ši stanovené v P íloze ě.2 ujednotliq ch specifikovan; ch zakázek,
a Objednatel se zavanlje dodržet podmínky specifikace v rámci podání jednotliv; ch specifikovanl ch
zakázek, je Objednateli pruběžně poskytována sleva za jednotlivé specifikované zakázky podané za
sjednané období dle této Smlouvy a uvedené v P íloze ě, 2 dle q še tohoto p edpokládaného objemu
podaní dané zakéaky (v Kč) za sjednané období V; še této slevy je stanovena P ílohou ě. 2 této
Smlouvy.

5.4.

Objednatel se zavazlje, že v p ípadě nedosažení p edpokládaného objemu podaní v Kč za službu RIPM

za p íslušnésjednané období u jednotliv; ch specifikovan; ch zakázek (tj, za podmínky splnění
podmínek specifikace uveden; ch pro jednotlivé specifikované zakázky v P íloze č. 2) uhradi ČP rozdíl
mezi slevou již poskytnutou a slevou, která odpovídá v ši skutečného objemu podání v Kč dané
specifikované zakázky ve sjednaném období a jejiž q še je uvedená v P íloze č. 2 této Smlouvy.
Doričtování (dofakturace) ČP provede formou opravného daňového dokladu do 15, dne druhého měsíce
následujícího po skončenísjednaného období se splatností l4 dnri od data vystavení.

5.5.

ČP se zavazuje, že v p ípadě pekročenípedpokládaného objemu podání v Kě za službu RIPM za
sjednané období u jednotlivych specifikovanych zakázek (tj. za podmínky splnění podmínek
specifikace uveden; ch pro jednotlivé specifikované zakáaky v P íloze č. 2) uhradí Objednateli rozdíl
mezi slevou již poskytnutou a slevou, která odpovídá v ši skutečnéhoobjemu podání v Kě dané
specifikované zakázky ve sjednaném období a jejížq še je uvedená v P íloze ě. 2 této Smlouvy.
VyričtováníČP provede formou opravného daňového dokladu do 15, dne druhého měsíce následujícího
po skončenísjednaného období.

5.6.

podan; ch nespecifikovanych zakének za sjednané období p íslušíObjednateli množstevní
sleva. Sleva bude Objednateli poskytnuta po uhrazení všech faktur se zdanitelnym plněním ve
sjednaném období. Vyričtování ČP provede formou opravného daňového dokladu do 15. dne druhého
měsíce následujícího po konci sjednaného období. Vyše slevy je uvedená v P íloze é.2 této Smlouvy.

5,7,

Zp

Za objem

sob lihrady

:T*l?;ff];**
p evodem

5.8.

Faktury

-

daňové doklady bude

ziětu

ČPvystavovat

měsíčněs lhritou splatnosti 21 dní ode dne

prokazatelného doruěení faktury do sídla objednatele.

Je-li Objednatel v prodlení s placením ceny, je povinen uhradit írroky z prodlení ve q ši stanovené
podle na ízenívlády č. 35l/20l3 Sb., kterym se určuje vyše írrokri z prodlení a nákladri spojen; ch
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačníhosprávce a člena orgánu právnické
osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a ve ejnych rejst ík
právnickych a fyzickych osob, věstníku a ve ejn ch rejst íkri právnickych a fyzickych osob, ve znění
pozdějších p edpisri. Náhrada škody, která vznikla nesplněním povinnosti k hradě ceny, není kryta
riroky z prodlení.

Faktury - daňové doklady budou zasilány na adresu: Městská část Praha l7,
Žalanského 291ll2b, 163 02 Praha 6
ID CČK složky: 16537003

5.9.

Pokud Odesílatel nevyrovná své závazky vriěi ČP ve lhritě splatnosti stanovené podle čl. 5, bodu 5.7
této Dohody, vyhrazuje si ČP právo po dobu prodlení Odesílatele s rihradou jeho závazkii nep evzít
zásilky dle podmínek této Dohody, p ípadně podmínit p evzetí zásilek dle podmínek této Dohody
podáním zásilek na ČP stanoveném podacím místě a platbou v hotovosti p edem.
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6.

Ostatní ujednání

Kontaktními osobami za Objednatele jsou:

7.
7

,1,

7.2.
7

,3.

Rozhodčí doložka

Strany Dohody se dohodly, že veškerémajetkové spory vzniklé z této Dohody nebo v souvislosti s ní
budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčim íizeni, a to jedním rozhodcem, kterého ze
seznamu rozhodcri vedeného Ministerstvem spravedlnosti Českérepubliky podle 40 a zákona
ě. 21611994 Sb., o rozhodčímízenía o vykonu rozhodčích nálezi, ve zněni pozdějších p edpisri
(dále jen "zákon o rozhodčímíízeni"), ve smyslu 7 odst, l zákona o rozhodčím izeniurčíprokurista
Společnosti pro rozhodči ízeni, a.s., lČ 2642138l, se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00
(dále jen "SPRŘ"); obsah tohoto ujednaní současně považujiza pravdivou, plnou a p esnou informaci
o rozhodci.

Strany Dohody se dohodly, že rozhoděí ízeníproběhne podle zákona o roáodčím izeni ve znéni

ričinnémv době zahájení rozhodčíhoizeni a podle následujících zásad,

Rozhodčí ízeníse zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy byla žaloba doručena rozhodci určenému
podle této rozhodčídoložky. Žaloba, stejně jako veškerá dalšípodání, budou doruěovány rozhodci
prost ednictvím SPRŘ, která je povinna na podání vyznaěit den, kdy jí bylo podání doručeno, a den,
kdy bylo doručeno rozhodci.

7.4.

Podmínkou pro projednánižaloby jezaplaceni poplatku zarozhodéíizení. Poplatek zarozhoděí ízeni
musí uhradit žalobce.

.5.

Rozhodce uvědomí o podání ža|oby žalovaného,kterému zašle informaci o svém urěení a kopii žaloby
avyzvejej, aby se k ní do 15 dnri od doručenívyjád il a doložil dtkazy,jichž se dovolává stím, že
pokud se k žalobě ve stanovené lh tě nevyjád í, budou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za
nesporné. O námitce podjatosti rozhodce rozhoduje prokurista SPRŘ. Spor bude roáodnut bez ristního
jednání. Rozhodce však mriže na ídit ristní jednání, pokud to bude považovat za pot ebné. Jednací
místo je v sídle SPRŘ. P i rozhodování se rozhodce ídíhmotn}m právem pro spor rozhodn; m,

7,6.

Písemnosti včetně rozhodnutí budou ričastníkm ízenídoručovány poštou, p ípadně osobně, a to do
vlastních rukou na adresu uvedenou v Dohodě, nesdělí-li ričastníkpísemně jinou doručovací adresu, na
kterou mu mají b;it písemnosti doruěovány. P i doručovánípoštou bude postupováno analogicky podle
45 a násl. oběanského soudního ádu. SPRŘ pro vyvěšen í využivá ír ední desku Obvodního soudu pro
Prahu 2, pop ípadě elektronickou vyvěsní desku umístěnou na internetovych stránkách SPRŘ.
Po doručenírozhodnutí ričastníkm íízenírozhodce nebo jím pově ená osoba (SPRŘ) vyznaěi na
žádost strany na rozhodnutí doložku právní moci a vykonatelnosti.

7.7.

Na návrh častníkaízenírozhodce současně rozhodne o povinnosti k náhradě nakladri íízení;jsou-li
dány drivody hodné zvláštního zíetele, nemusí rozhodce v}jimečně náhradu nákladri rozhodčíhoízení
zcela nebo zěásti p iznat.

7
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.8.

Vyši poplatku za rozhodči íizeni určína základé pově ení rozhodce SPnŘ maximálně ve vl ši soudních
poplatkri podle zákona o soudních poplatcích s tím, že jeho maximální q še nesmí b t vyššínež 5 Yo
z ceny p edmětu ízeni a jeho minimální q še nesmí b t vyššínež 1.000,00 Kě; k poplatku zarozhodčí
ízeníse p ipočítává DPH v zákonné vyši platné v době jeho splatnosti. Dalšímináklady rozhodčího
ízeníjsou náklady d kazu, kte{ ěastnik izeni navrhl nebo kterl na ídil rozhodce o skuteěnostech
ričastníkemízeníuveden; ch anebo v jeho zájmu (nap . dožádání soudu o provedení procesních kon ,
znalecké posudky a pod). Rozhodce mťržeričastníku ízeníuložit, aby p ed provedením drikazu složil
zálohu podle p edpokládané v še nákladri, jinak nelze dttkaz navrhovanlf riěastníkem ízeníprovést.
Odměna rozhodce je zahrnutav zaplaceném poplatku zarozhodéiíizeni.

7,9,

O p ípadnénáhradě nákladri právního zastoupení v rozhodčímízeníbude rozhodnuto podle vyhlášky
č. í7711996 Sb., o odměnách advokátri a náhradách advokátri za poskytováni právních služeb
(advokátní tarif), ve znéni pozdéjšichp edpisri.

7,|0.

Tato rozhoděí doložka nabyvátiěinnosti dnem podánižaloby k rozhodci prost ednictvím SPRŘ.

7.1l.

Ustanovení tohoto ělánku platí i po skoněení ričinnosti Dohody, a to i tehdy, jestliže dojde k odstoupení
od této Dohody některou ze stran Dohody ěi oběma stranami.

7

8.
8.1.

závérečnáustanovení

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 24.6.2019 . Každá ze stran mriže Smlouvu vypovědét ibez
udání drivod s tím, že qj.povědní doba 1 měsíc zaénebéžetdnem následujícím po doručeníq povědi
druhé smluvní straně. V;i,pověď musí b}t učiněna písemně.

8.2. ČPsi vyhrazuje

právo odstoupit od této Smlouvy, jestliže Objednatel p es upozornění nedodržuje
sjednané podmínky. Toto upozornění ČP písemně oznámi Objednateli na jeho poslední známou adresu
s tím, že je Objednatel povinen ve lh tě 15 dn napravit zjištěnénedostatky. V p ípadě marného
uplynutí této lhrity má ČP právo od této Smlouvy odstoupit,

Od této Smlouvy je možnéodstoupit také v d sledku zahájeni insolvenčního izení na Objednatele
nebo kdykoliv vjeho pr běhu, V takovém p ípadě není Objednateli poskytnuta dodatečná lh ta 15 dn
a Čr 3e oprávněna odstoupit od této Smlouvy bez p edchozího upozornění.
Odstoupení od této Smlouvy je vždy ričinnéa Smlouva se rušíke dni doruěení písemnéhooznámení o
odstoupení druhé straně Smlouvy. Yzájemná plnění poskytnutá stranami Smlouvy do odstoupení se
nevrací a Objednatelje povinen uhradit cenu služeb, poskytnutych ČP do odstoupení.
8.3

.

Není-li stanoveno jinak, mriže b;i.t tato Smlouva měněna povze vzestupně očíslovanymi písemnymi
dodatky ke Smlouvě podepsan; mi oběma Smluvními stranami.

8.4.

Pokud by bylo kterékoli ustanovení této Smlouvy zcela nebo zěásti neplatné nebo jestliže některá
otéaka není touto Smlouvou upravována, zbyvajicí ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčena.

8.5.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech s platností originálu,

8.6,
8.7.
8,8,

Práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy pro každou ze stran

8.9.

Smluvní strana obdrži po jednom.

p echázeji

na

z

nichž každá

jejich právní nástupce.

Yňahy neupravené touto Smlouvou.se ídíplatn; m právním ádem ČR.

oprávnění -.,"T;}:"j::;T", objednatel dokládá:

Smlouva je ričinná dnem podpisu oběma Stranami Smlouvy. Na plnění uvedená v této Smlouvě
poskytnutá od 25.6.2014 do nabytí ričinnosti této Smlouvy se tam, kde to nevylučuje povaha věci,
pohlížíjako na plnění dle této Smlouvy.
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Českt FrlÉta

8.

l0.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjad uje jejich riplné a q lučnévzájemné ujednání tykající
se daného p edmětu této Smlouvy. Smluvní strany po p ečtenítéto Smlouvy prohlašují, že byla
uzav ena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážnémíněné a
svobodné vrile. Na drikaz uveden; ch skutečnostíp ipojují podpisy sq ch oprávněn; ch osob či
zástupcri.

P íloha:
P íloha č. 1 - Zakénkoq list podanych informačních/propagaěníchmateriálťr (Vzor)
P íloha ě.2 - Seznam specifikovanych zakéaek

y

praze

dne

{.r-{ .

C

y

.? 0 49

ZaCP:

?

praze dne

Za Objednatele:

Daniel Krejčí

r
s
-06- Lfrllr

Mgr. Jitka S

obchodní e,Citel regionu, firemní obchod PH a StČ

starostka

MČ Praha

Česká pošta, s.p.

Politickych vězň ů 9O9/4
2? 5 99 Praha 1 251

l{' , 47 l 1.19ll:]

.J.

l)lČ: CZ47l14983

W

Potvrarjem ve my

DotoŽxa

lu

43 z. É. 13 t/20W b. v platnérn znění,
že byly splněny podn{nky pro platn t prcvniho ťrkonu

v soidndrr s

\

usn7rď\,&,o ?kč č. (!.|.t6.ťr^l-, ./.!r.06/0
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P íloha č. 1 - Smlouva o Roznášce informačních/propagačníchmateriálťr

č íslo ggz8 07 -2469 t2o1 4

Česk$,prrfrta

P íloha č. 1 -Zakázkov list podan; ch informačnich l
propagačníchmateriáIri ke Smlouvě
č ís lo 982807 -2469 I2o1 4
Objednatel: Městská část Praha 17, Žalanského 29ll12b, 163 02 Praha 6
Podací pošta: Praha 618, Makovského 134912A,PSČ tO: 00 Praha

Druh

materiálu:

Typ zakázky:
Nazev specifikované
Název materiálu:

Sinformačni
ffispecifikovana
zakázky: Po adové číslospecifikované zakázky:

Spropagační
ffiespecifikovaná

Formát:

Hmotnosťl ks:
Okruh p íjemc RIPM: domácnostiffi n^v.W
seZnamu

Celkovy počet materiál
Pásmo

:

A

A:
cenaza l ks bez DPH
cena celkem bez DPH
počet materiál

ks

poměr

P.O.Boxy v

A/B

l

lokalitrách
v

dle p iloženéhodistribučního

%o

Pásmo B

ks
Kč
Kč

B:
cenaza 1 ks bez DPH
cena celkem bez DPH
počet materiálri

cena celkem

Kč
Kč

cena celkem

včetně DPH 2I%

Kč

Celkovy součet včetně DPH 2l%
*ňC.n a za zpraaování:

včetně DPH 2l%

DPH
cena celkem bez DPH
cena za

l

Kč
Kč
Kč

ks bez

cena celkem včetně DPH

2l%

a počet ks v balíku:

i}Outum pod áni:

Zahájení roznášky:

[Jkončení roznášky,

V

Za Objednatele/Jméilo, p íjmení,podpis:

dne

Potvrzujeme podání s vyše uvedenymi parametry zakázky.

dne

Kč

Kč (zaRIPM)

*)'Datum a čas p edán ílnáv oztl:

V

ks

Za Českou poštu, s.p.

*) nehodící se škrtněte/vymažte
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P íloha č. 1 - Smlouva o Roznášce informačních/propagačníchmateriálťt
č islo g8zg 07 -2469 t201 4

Distribučníseznam pro Zakázkovy list R|PM ze dne
PSC

PoSTA

KUSY
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Príloha č. 2 - Smlouva o Roznášce informačních/propagačníchmateriáIťr

Česk* prr t*

čisto 982807 -24692a14

P íloha č.2 - Seznam specifikovan, ch zakázek ke smlouvě
č. 982807-2469l2ot4

ID specifikované zakázky: t
Název
propagačního
materiálu
Řepská 17

p edpokládaná
hmotnost 1 ks

p edpokládaná
cena lks
v Kč bez DPH

85-90 q

1,53

poměr

pásma A:B

periodicita
podání

1lx rok

100:0

p edpokládany
objem p i
podání v ks
10 500

p edpokládan,
ročníobjem

vks

115 500

p edpokládan,
ročníobjem
v Kč bez DPH
176

7I5

p edpokládan, ročníobiem za za <ázku v Kč bez DPH
Množstevní slevy ke službě Roznáška informačních/propagačníchmateriál

V, nosy

v

(nad)

Kč

Sleva (v o/o) z ročníhoobiemu podání
Specifikova ná zakázka
Nespecifikované
Dodatková sleva p i poměru
zakázky
základní sleva
pásem
min . - 7Ol3O

^lB

50 tis. Kč

150 tis. Kč
250 tis. Kč

I5o/o

0o/o

0o/o

2Oo/o

Oo/o

0o/o

25o/o

60/o

0o/o

Specifikovan á zakázka - p edem projednan, druh materiálu se sjednanou periodicitou, objemem, hmotností a pokrytím (A, B)

Nespecifikovaná zakázka - ostatní zakázky

l
j:

l,\!
i a,:

LlL

