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UNIVERZITA KARLoVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

Kupující:

Název subjektu:

Sídlo:

Zastoupený:

V

IC:

DIČ:

Datová Schránka:

Husova 654/3, 301 OO Plzeň
IČ; 00216208

KUPNÍ sMLouvA č. ..........................
(dále jen „Smlouva”)

uzavřená ve smyslu § 2079 á násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v platném Znění
(dále jen „ObčZ”)

Smluvní strany

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Husova 654/3, 301 00 Plzeň

prof. IVIUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty, na základě
čl. 50 odst. 1 písm. c. Statutu Univerzity Karlovy Ze dne 14. 12. 2016

00216208
c200216208
piyj9b4

(dále jen „kupující”) na Straně jedné

Prodávající:

Název Subjektu:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:
Datová Schránka:

DATECO S.r.o.

Koberkova 1061, 198 00 Praha 14

Ing. Pavlem Rysulou, jednatelem Společnosti

25792032

CZ25792032

46q×6ym

(dále jen „prodávající”) na Straně druhé

(Společně dále jen „Smluvní Strany")

uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky S názvem „Tonery á náplně 09-2018, část 2 veřejné
Zakázky“ zadávané vsouladu S §141 zákona č.134/2016 Sb., ozadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ”), vrámci dynamického nákupního Systému s názvem „DNS pro
tonery á náplně 2017 až 2018“ Smlouvu následujícího znění:
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II.

Předmět smlouvy

Prodávající Se zavazuje dodat kupujícímu nové (tedy nerepasované) a plně funkční tonery
a náplně do tiskáren tak, jak je kvalitativně i kvantitativně specifikováno v příloze č. 1 této
smlouvy, včetně všech příslušných dokladů v českém jazyce (dále jen „Zboží”), a to v rozsahu
a za podmínek stanovených touto Smlouvou, a převést na kupujícího neomezené vlastnické
právo ktomuto zboží. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží do místa plnění
dle čl. III. této smlouvy.

Kupující se zavazuje zboží řádně a včas dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj Sjednanou
kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.

Vpřípadě porušení povinnosti dle odst. 2.1 tohoto článku, věta první in fine, převést na
kupujícího neomezené vlastnické právo ke zboží, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu
Smluvní pokutu ve výši 50 % z kupní ceny bez DPH zboží, u kterého nebylo vlastnické právo
převedeno, a Současně Smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH zboží, u kterého
nebylo vlastnické právo převedeno, za každý den trvání prodlení se Splněním této povinnosti.

III.

Doba a místo plnění

Prodávající Se zavazuje, že zboží dodá kupujícímu do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti
této smlouvy. Vpřípadě prodlení stermínem dodání zboží dle tohoto článku smlouvy Se
prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH
zboží, které nebylo řádně dodáno, za každý izapočatý den prodlení. Celková výše Smluvní
pokuty není omezena.

O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím Sepsán předávací protokol
(případně bude předání a převzetí zboží Stvrzeno jiným prokazatelným způsobem) podepsaný
oprávněnými zástupci obou Smluvních Stran. Zboží Se považuje Za převzaté a předané
okamžikem podpisu předávacího protokolu ve Smyslu věty předchozí.

IVIíStem plněníje Centrální sklad Lékařské fakulty v Plzni na adrese Lidická 517/1, Plzeň.

Kupující není povinen převzít zboží S právními nebo faktickými vadami, a dále pokud nebude
zboží dodáno v dohodnutém množství.

IV.

Cena a platební podmínky

Kupní cena za zbožíje Stanovena na základě cenové nabídky prodávajícího kalkulované v rámci
veřejné zakázky na předmět plnění dle této Smlouvy.

Kupní cena za zboží dle čl. II odst. 2.1 této smlouvy činí částku ve výši 78 400,00 Kč bez DPH,
16 464,00 Kč DPH, včetně DPH 94 864,00 Kč.
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Součástí kupní ceny jsou veškeré náklady Spojené S plněním předmětu této Smlouvy, včetně
dopravy do místa plnění.

Kupní cenu je možné překročit pouze v Souvislosti Se Změnou daňových předpisů upravujících
výši DPH, přičemž v takovém případě bude k neměnné kupní ceně bez DPH připočtena DPH ve
výši Stanovené platným a účinným Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
v platném Znění.

Kupní cena bude kupujícím uhrazena vkorunách českých (CZK) na Základě účetního
adaňového dokladu - faktury - doručeného kupujícímu do 20 kalendářních dnů ode dne
převzetí Zboží kupujícím.

Přílohou faktury musí být kopie příslušného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění
podepsaného osobami oprávněnými jednat Za Smluvní Strany, případně jiného dokladu
v Souladu S čl. III. odSt. 3.2 této Smlouvy.

Účetní a daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního
a daňového dokladu ve SmySlu příslušných právních předpisů, Zejména Zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném Znění, a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném
Znění. V případě, že faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě nebude
obsahovat všechny Zákonné náležitosti nebo přílohu dle předchozího odstavce, je kupující
oprávněn ji vrátit ve lhůtě Splatnosti Zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do
prodlení Se Splatností. Lhůta Splatnosti počíná běžet Znovu od opětovného doručení náležitě
doplněného či opraveného dokladu kupujícímu.

Faktura bude obsahovat také označení „Tonery a náplně 09-2018".

Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu,
v Souladu S čl. IV. odSt. 4.5 této smlouvy.

Kupující neposkytuje prodávajícímu Zálohy na kupní cenu.

Vpřípadě prodlení kupujícího S úhradou Splatné faktury obsahující náležitosti dle odSt. 4.7
tohoto článku je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu pouze Smluvní úrok Z prodlení
ve výši 0,5 % Z dlužné částky Za každý i jen započatý den prodlení S úhradou kupní ceny.

Smluvní Strany Se výslovně dohodly, že kupující je oprávněn Započíst Své i nesplatné
pohledávky vzniklé na Základě této Smlouvy proti pohledávce prodávajícího na Zaplacení kupní
ceny rovněž bez ohledu na její Splatnost.

V.

Práva a povinnosti stran

Prodávajícíje povinen dodat kupujícímu nové, nepoužité Zboží v dohodnutém množství, jakosti
a provedení, přičemž veškeré Zboží dodávané prodávajícím kupujícímu Z titulu této smlouvy
musí Splňovat kvalitativní požadavky dle této Smlouvy. V případě porušení povinnosti dle věty
první tohoto odstavce se prodávající Zavazuje uhradit Smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z kupní
ceny bez DPH zboží, u kterého nebyl Splněn požadavek dle věty první tohoto odstavce,
Za každý i jen Započatý den prodlení.
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Prodávající je povinen dodat Zboží bez vad kupujícímu v Souladu S podmínkami této Smlouvy,
přičemž Za řádné dodání Zboží se považuje jeho převzetí kupujícím v souladu S čl. III. odst. 3.2
této Smlouvy. Předání a převzetí je možno stvrdit podpisy oprávněných Zástupců obou stran
nejdříve v okamžiku, kdy bude beze Zbytku realizována dodávka Zboží prodávajícím včetně
dodání na místo dle čl. III. odst. 3.3 této Smlouvy.

Prodávající je povinen Spolu Se Zbožím dodat kupujícímu kompletní technickou a další
dokumentaci v českém jazyce nezbytnou k užívání Zboží (je-li to relevantní).

Kupující nabývá vlastnického práva ke Zboží dnem řádného předání a převzetí Zboží v souladu
sčl. III. odst. 3.2 této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí
škody na věci.

Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění
a o všech Skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění předmětu smlouvy Znemožnit,
a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se prodávající o takové Skutečnosti dozví.

Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti Z této Smlouvy na třetí
osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči
kupujícímu, které vzniknou na Základě této smlouvy, Započítat vůči pohledávkám kupujícího
vůči prodávajícímu jednostranným právním úkonem.

Prodávající odpovídá kupujícímu Za škodu Způsobenou porušením povinností podle této
smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně Závazným právním předpisem.

Smluvní strany Se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání Za prodávajícího
v technických věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace, je:

Smluvní Strany Se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou kjednání Za kupujícího
v technických věcech, které Se týkají této Smlouvy a její realizace, je:

Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, Záznamy a jiné dokumenty vzniklé na
Základě této Smlouvy mezi smluvními stranami nebo vsouvislosti Sní budou vyhotoveny
vpísemné formě včeském jazyce a doručují Se budI osobně, doporučenou poštou nebo
prostřednictvím datové schránky na doručovací adresy uvedené v čl. I. této Smlouvy; nahlášení
reklamace a běžnou korespondenci lze Zaslat i emailem na adresu uvedenou vodst.5.10
tohoto článku. Smluvní Strany se v případě doručování Zásilek formou doporučených dopisů
dohodly tak, že Zásilka je považována Za doručenou 3. pracovní den bezprostředně následující
po dni jejího odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu příslušné Smluvní
strany dle této smlouvy, a to i v případě, kdy ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne;
byla-li však Zásilka odeslána na adresu vjiném Státu, pak 15. pracovní den po jejím odeslání.
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Prodávající bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, v platném Znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

VI.

Záruka na Zboží

Prodávající poskytuje Záruku Za jakost Zboží po dobu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet
dnem převzetí Zboží kupujícím dle čl. III. odst. 3.2 této Smlouvy.

VZáruční době je kupující povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách Zboží bez
zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistí, nejpozději však do 30 kalendářních dní.
Prodávající se zavazuje uspokojit nároky kupujícího z vad bezplatně a bezodkladně poté, co
obdrží oznámení kupujícího o vadách zboží, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 6.5 tohoto
článku, přičemž je povinen postupovat v Souladu S nároky kupujícího Z vad zboží uplatněnými
v předmětném oznámení.

V záruční lhůtě je prodávající povinen bezplatně odstraňovat reklamované vady, popřípadě
uspokojit jiný nárok kupujícího z vadného plnění, a to tak, že je prodávající povinen nastoupit
k uspokojení nároků kupujícího z vad zboží ve lhůtě stanovené kupujícím v oznámení o vadách
zboží; pokud není lhůta nástupu k uspokojení vad zboží v oznámení kupujícího o vadách zboží
výslovně uvedena, platí, že prodávající je povinen nastoupit k uspokojení vad zboží nejpozději
do 48 hodin od nahlášení vad zboží kupujícím prodávajícímu, pokud Se Smluvní strany
nedohodnou písemně jinak.

V případě prodlení prodávajícího S nástupem k odstranění vad nahlášených kupujícím dle odst.
6.3 tohoto článku, je prodávající povinen uhradit kupujícímu Smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z kupní ceny bez DPH zboží, u kterého je prodávající v prodlení S nástupem k odstranění vad,
za každý i jen započatý den prodlení S nástupem kodStranění vad a za každou jednotlivou
vadu. Celková výše Smluvní pokuty není omezena.

Prodávající je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady (včetně všech souvisejících
činností) neprodleně po jejich oznámení ze strany kupujícího, nejpozději však do pěti
pracovních dnů ode dne oznámení jednotlivé vady. V případě, že odstranění vady vzhledem
kjejímu rozsahu nebo technické složitosti není možné objektivně provést ve lhůtě dle věty
předchozí, je prodávající vtéto lhůtě povinen tuto skutečnost písemně sdělit kupujícímu
S řádným odůvodněním a návrhem konkrétní lhůty, v níž Se zaváže vadu odstranit. Tato lhůta
nesmí však být delší než 15 pracovních dnů ode dne oznámení vady kupujícím, nedohodnou-li
se smluvní strany písemně jinak.

V případě prodlení s odstraněním jednotlivé vady je prodávající povinen zaplatit kupujícímu
Smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH zboží, u kterého došlo ktomuto prodlení,
za každý i započatý den prodlení S odstraněním jednotlivé vady.

Kupujícíje oprávněn uplatnit nároky z vad zboží nejpozději poslední den záruční doby, přičemž
Za řádně uplatněné Se považují i nároky z vad Zboží uplatněné kupujícím ve formě
doporučeného dopisu odeslaného prodávajícímu poslední den záruční doby.
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Záruka se nevztahuje na závady prokazatelně způsobené neodbornou manipulací nebo
mechanickým poškozením přístroje kupujícím.

Prodávající Se zavazuje pro účely odstraňování reklamovaných vad zajistit servis zboží v místě,
kde se předmět koupě nachází, a to na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, minimálně po
dobu trvání záruční doby. V případě porušení této povinnosti je prodávající povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV. odSt. 4.2 této smlouvy
za každýjednotlivý případ porušenítéto povinnosti.

VII.

Platnost a účinnost Smlouvy

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními Stranami.
V případě, Že cena za poskytnutí předmětu plnění je vyšší než 50 000,00 Kč bez DPH, nastává
účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
přičemž prodávající s tímto uveřejněním tímto výslovně souhlasí.

Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí kupující neprodleně po podpisu smlouvy. Kupující se
současně zavazuje informovat druhou Smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle
druhé smluvní Straně kopii potvrzení správce registru Smluv o uveřejnění Smlouvy bez
zbytečného odkladu poté, kdy Sama potvrzení obdrží, popřípadě již v průvodním formuláři
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé Smluvní strany; v takovém případě
potvrzení od správce registru Smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní Strany
zároveň.

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo ObčZ.

Od této smlouvy může Smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit
pro podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení
této smlouvy se považuje:

a) je-li kupující v prodlení Se Zaplacením kupní ceny podle této smlouvy po dobu delší než 60
dní po dni Splatnosti příslušné faktury, ačkoliv byl na své prodlení písemně upozorněn
a přes toto písemné upozornění kupující nápravu neprovedl ve lhůtě do 30 dnů od doručení
písemného upozornění;

b) jestliže prodávající nedodá byť i jen část zboží řádně a v dohodnutém termínu, kvalitě či
množství;

c) jestliže prodávající dodá zboží, které nebude mít vlastnosti deklarované prodávajícím v této
smlouvě, respektive v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva
uzavřena;

d) jestliže je prodávající v prodlení S nástupem k odstranění vady či uspokojení jiných nároků
kupujícího z vad zboží ve smyslu čl. VI. odst. 6.3 či 6.5 této Smlouvy;

e) jestliže prodávající dodá zboží, které je zatíženo právy třetích osob;

f) jestliže bylo proti prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
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Odstoupením Od této Smlouvy Zanikají všechny Závazky Smluvních Stran Z této Smlouvy.
Vpřípadě Odstoupení Od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na náhradu škody
a Zaplacení Smluvních pokut Sjednaných pro případ porušení Smluvních povinností vzniklé před
Skončením účinnosti této Smlouvy a ty Závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo
vzhledem ke Své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak Stanoví ObčZ.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Uhrazením Smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani na
náhradu škody ve výši převyšující Smluvní pokutu. Pro případ, že by byla Smluvní pokuta
soudem Snížena, dOhOdly Se zároveň Smluvní Strany, Že zůstává zachováno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou Soudem jako přiměřenou, přičemž
Smluvní pokuty dle této Smlouvy lze požadovat kumulativně, a to bez Omezení.

Vztahy mezi Smluvními Stranami Se řídí českým právním řádem. Ve věcech Smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními ObčZ
a Ostatními Obecně závaznými právními. Rozhodčí řízeníje vyloučeno.

Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
Stran v Souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, v platném Znění.
Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními Stranami
podepsaných dodatků smlouvy.

NastanOu-li u některé ze Smluvních stran Skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to bez zbytečného Odkladu písemně Oznámit druhé Smluvní Straně a vyvolat jednání.

Vztahuje-li Se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy, Obsahu anebo z OkOaStí, za nichž bylo Sjednáno, nevyplývá,
že jej nelze Oddělit Od OStatníhO ObSahu Smlouvy.

Prodávající bez jakýchkoliv výhrad SOuhlaSí Se Zveřejněním Svých identifikačních údajů a dalších
údajů uvedených v této smlouvě, včetně nabídkové ceny za předmět plnění.

Smlouva Se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Kupující
Obdrží 2 (dva) StejnopiSy a prodávající 1 (jeden) Stejnopis.

Přílohy:

1. Specifikace zboží
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Za kupujícího: Za prodávajícího:

prof. IVIUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. Ing. Pavel RySula

děkan Lékařské fakulty v Plzni jednatel Společnosti Dateco S.r.o.



Příloha č. 1 - Specifikace zboží

Toner/cartridge apod. :Š Cena (Kč) bez DPH
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část 1 veřejné zákázk
1 44574702 alternativní OKI B431d 1 0,00
2 CB540A alternativní HP Color LaserJet CP1215 1 0,00
3 CB542A alternativní HP Color LaserJet CP1215 2 0,00
4 CE321A alternativní HP LaserJet Pro CM1415 Color 1 0,00
5 CE322A alternativní HP LaserJet Pro CM1415 Color 1 0,00
6 CE323A alternativní HP LaserJet Pro CM1415 Color 1 0,00
7 CE505A alternativní HP LaserJet P2055dn 1 0,00
8 Q2612A alternativní HP LaserJet 1022 1 0,00
9 44968301 alternativní váleC OKI MC352dn 2 0,00

11 0,00
Část 2 veřejné ZakáZk

1 44574702 originální OKI B411dn 2 1 420,00 2 840,00
2 44973533 Originální OKI M03320In 2 1 420,00 2 840,00
3 44973534 originální OKI MC342dn 4 1 420,00 5 680,00
4 44973535 originální OKI MC342dn 4 1 420,00 5 680,00
5 44973536 Originální OKI MC342dn 6 1 350,00 8 100,00
6 46508709 Originální OKI 03320In 3 2 255,00 6 765,00
7 46508710 Originální OKI 03320In 1 2 255,00 2 255,00
8 46508711 Originální OKI 03320In 1 2 255,00 2 255,00
9 46508712 Originální OKI 03320In 1 1 119,00 1 119,00
10 CB436A Originální HP LaserJet M1522n MFP 1 1 222,00 1 222,00
11 CE255A Originální HP LaserJet P3015 1 2 759,00 2 759,00
12 CE278A originální HP LaserJet P1606dn 1 1 265,00 1 265,00
13 C-EXV50 originální Canon iR 1435i 2 1 285,00 2 570,00
14 C-EXV7 originální Canon iR 1530 1 510,00 510,00
15 CF210A Originální HP Laserjet Pr0200 Color MFP M276n 1 1 210,00 1 210,00
16 CF211A Originální HP Laserjet Pr0200 Color MFP M276n 1 1 450,00 1 450,00
17 CF212A Originální HP Laserjet Pr0200 Color MFP M276n 1 1 450,00 1 450,00
18 CF213A Originální HP Laserjet Pro200 Color MFP M276n 1 1 450,00 1 450,00
19 CF283A originální HP LaserJet Pro M201dW 2 1 170,00 2 340,00
20 FX10 Originální Canon i-SENSYS MF4010 1 1 050,00 1 050,00
21 NPG-11 Originální Canon NP 6512 1 485,00 485,00
22 Q2670A Originální HP Color LaserJet 3700 2 2 319,00 4 638,00
23 Q6471A Originální HP Color LaserJet 3600n 1 3 310,00 3 310,00
24 Q7553A Originální HP LaserJet P2015dn 1 1 640,00 1 640,00
25 TN-23OBK Originální Brother MFC-gsZOCW 2 1 246,00 2 492,00
26 TN-230C originální Brother MFC-9320CW 1 1 195,00 1 195,00
27 TN-230M originální Brother MFC-9320CW 1 1 195,00 1 195,00
28 TN-230Y originální Brother MFC-9320CW 1 1 195,00 1 195,00
29 TN-3280 originální Brother HL-5340DL 1 2 290,00 2 290,00
30 TNP41 Originální Minøıtá bizhub 3320 1 2 430,00 2 430,00
31 44472603 Originální Zapékaoíjednotka OKI MC332dn 1 1 360,00 1 360,00
32 44472202 originální pás OKI MC352dn 1 1 360,00 1 360,00

51 78 400,00

Poznámky:
1. Zadavatelem/kupujícím uvedené požadované provedeníje požadavkem minimálním.
2 Originálním spotřebním materiálem jsou míněny tonerové kazety, barvící pásky a inkoustové cartridge vyráběné přímo výrobcem

' tiskárny. Tento materiál je požadován Z důvodu neporušení Záručních podmínek tiskáren.
3. Alternativními tonerovými kazetami jsou míněny kazety vyráběné jiným výrobcem než výrobcem tiskárny.
4 Předmětem nabídky tedy nesmí být použité tonerové kazety (byť vyčištěné nebo s vyměněnými některými díly), do nichž byl

' doplněn tonerový prášek.
5. Dodavatel vyplní požadované údaje pouze pro příslušnou část veřejné zakázky, nikoliv pro obě dvě části Současně.
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