STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
14. schůze rady města dne: 29.08.2017
Bod pořadu jednání:
Tiskové služby - dodatek č. 2
Stručný obsah: Obsahem předkládaného materiálu je návrh na uzavření dodatku číslo 2. ke smlouvě číslo
KT/0011/08/0048 na tiskové a kopírovací služby, uzavřené se společností Kasro, s.r.o. s.r.o. dne 20. 11.
2008. Předmětem dodatku je snížení jednotkových cen za poskytované služby.

MML, Odbor informatiky a řízení procesů
Důvod předložení: Úprava ceny služeb - snížení
Zpracoval:

Plachá Petra, Ing. - pracovník odboru informatiky a řízení procesů

Projednáno s:

Tiborem Batthyánym, primátorem
Ing. Jindřichem Fadrhoncem, tajemníkem
Bc. Jaroslavem Andělem, vedoucím oddělení provozu a správy budov

Předkládá:

Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
Uzavření dodatku číslo 2. ke smlouvě o zajištění tiskových a kopírovacích služeb číslo
KT/0011/08/0048, uzavřené se společností KASRO spol. s r.o., IČ: 60276258, se sídlem Kamenická
814/29, Holešovice, 170 00 Praha 7 dne 20. 11. 2008, dle přílohy č. 1

ukládá
Zajistit uzavření dodatku číslo 2. ke smlouvě číslo KT/0011/08/0048 na tiskové a kopírovací služby,
uzavřené se společností KASRO spol. s r. o., IČ: 60276258, se sídlem Kamenická 814/29,
Holešovice, 170 00 Praha 7, dne 20. 11. 2008, dle přílohy č. 1.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
T: 30.10.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Dne 20. 11. 2008 byla mezi statutrárním městem Liberec a spoleností Kasro, s.r.o. uzavřena smlouva číslo
KT/0011/08/0048 na poskytování tiskových a kopírovacích služeb. V rámci této služby jsou z velké části
zajištěny reprografické služby - tisk (BW i Color), kopírování a skenování, s využitím multifunkčních i lokálních
zařízení. Radě města je tímto materiálem předkládán návrh na uzavření dodatku číslo 2. k předmětné smlouvě.
Po dohodě se společností Kasro, s.r.o. je radě města předkládán dodatek č. 2, který zajistí snížení jednotkových
cen za poskytované tiskové a kopírovací služby.
Výše úspor je pro názornost spočítána do následující tabulky. K výpočtu úspory byly použity reálné hodnoty za
měsíc květen 2017:
Stávající stav - data za měsíc květen 2017:
Počet stran A4 v BW:
Cena za jednu stranu A4 v BW:

207.000 ks
0,579 Kč bez DPH

Počet stran A4 v Color:
Cena za jednu stranu A4 v Color:

32.000 ks
2,74 Kč bez DPH

Cena celkem za květen 2017:

(207.000 x 0,579) + (32.000 x 2,74) x 1,21 = 251.115,- Kč včetbě DPH

Nový stav - počítáno z dat měsíce května 2017:
Počet stran A4 v BW:
Cena za jednu stranu A4 v BW:

207.000 ks
0,520 Kč bez DPH

Počet stran A4 v Color:
Cena za jednu stranu A4 v Color:

32.000 ks
1,19 Kč bez DPH

Cena celkem za květen 2017:

(207.000 x 0,520) + (32.000 x 1,19) x 1,21 = 176.322,- Kč včetbě DPH

Úspora po podpisu dodatku č.2 (počítáno z dat měsíce května 2017):
Měsíční úspora:

251.115 - 176.322 = 74.794,- Kč

Roční úspora:

74.794 x 12 = 897.528,- Kč

Procentuální úspora:

100 - (176.322 / 251.115 x 100) = 29,78%

Současně s podpisem dodatku č. 2 bude zahájen proces postupné obměny tiskových a multifunkčních zařízení,
budou nahrazeny starší modely.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Kasro_tiskove_sluzby_Dodatek_02_v02_ANON
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Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ TISKOVÝCH A KOPÍROVACÍCH SLUŽEB, č.
KT/0011/08/0048
evidenční číslo KASRO: 2008-133
evidenční číslo smlouvy SML: ………………….
Smluvní strany
1. KASRO spol. s.r.o.

Sídlem:
Kamenická 814/29, 170 00 Praha 7
IČ:
60276258
DIČ:
CZ00274046
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Ing. Štěpán Hyk, jednatel společnosti
Dále jen KASRO spol. s.r.o. na jedné straně
a
2. statutární město Liberec

Sídlem:
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČ:
00262978
DIČ:
CZ00262978
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
4096302/0800
Zastoupené: Tibor Batthyány, primátor statutárního města Liberec
(dále jen jako „nabyvatel“)
Dále jen zákazník na straně druhé:

Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou níže uvedené změny. Příloha č. 1 je celá nahrazena
novým zněním a došlo k doplnění nového článku „Doložky“ shora uvedené smlouvy. Ostatní
ujednání zůstávají beze změn.

Doložky
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Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas
s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i
v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. XXX/2017 ze 14. schůze Rady města
Liberec konané dne 29. 08. 2017.

za KASRO spol. s.r.o.

za zákazníka

V Liberci dne ……………

V Liberci dne ……………

…………………………………..
Ing. Štěpán Hyk
jednatel společnosti

…………………………………..
Tibor Batthyány
primátor SML
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Příloha č. 1

Výkaz výměr:

Cena bez DPH za 1 kus

Samostatně vyčíslené DPH za 1 kus

Celková cena vč. DPH za 1 kus

Objem vytištěných stránek

tisk CB

tisk color

papír A4

scan

tisk CB

tisk color

papír A4

scan

tisk CB

tisk color

papír A4

scan

0-4 miliony

0,520

1,190

0,120

0,000

0,109

0,250

0,025

0,000

0,629

1,440

0,145

0,000

Pozn.: celková cena 1 kopie zahrnuje všechny položky uvedené v Obecných požadavcích zadávací dokumentace.
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