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KONICA MINOLTA

SMLOUVA O
o POSKYTOVÁNÍ
POSKYTOVANl SLUŽEB
SLUZEB
SMLOUVA

True

Cislo smlouvy: 14135477 , číslo
6islo zékaznika:
Číslo
zákazníka: 416400

I.|.ODBERATEL
ODBĚRATEL
Mésto Pohořelice,
Pohofelice, zastoupení
zastoupeni Ing. Josef Svoboda, starosta
Město
Sidvlo:vVideﬁské
Pohoi'elice
Sídlo:
Vídeňská 699, 69123 Pohořelice
DIC/lC: CZ00283509
C200283509 l/ 00283509
DIČ/IČ:

N. DODAVATEL
II.
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
SiclloLZarosické
Sídlo:
Žarošická 13, 62800 Brno
DIC/IC: CZ00176150
C200176150 / 00176150
DIČ/IČ:
Zapséno v obchodním
obchodnim rejstříku
rejstfiku vedeným
vedenSIm Krajským
KrajskSIm soudem v Brně
Brné oddíl
oddil
Zapsáno
vloika 21999
C, vložka

Koresponden6ni adresa: Videﬁské
Pohoi'elice
Korespondenční
Vídeňská 699, 69123, Pohořelice

Odpovédné osoba:
Odpovědná

Ing. Josef Svoboda, starosta

HLPREDMETSMLOUVY
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Podminky
a) Podmínky
trvéni smlouvy:
Doba trvání

mésicﬂ
36 měsíců

mési6né
Frekvence plateb: měsíčně

Z06tovaci období:
obdobi: kvartálné
kvartélné
Zúčtovací

Dohodnuty minimální
minimélni počet
poéet kopií
kopii I/ VYtiSkCl
formétu A4
Dohodnutý
výtisků formátu
dle
zvoleného měsíčního
dle zvoleného
mésiéniho paušálu:
pauéélu:

v paušálu
pauéélu

nad paušál
pauéél

Cernobilé
Černobílé

1000 stran

0,66 Kč

0,39 Kč
K6

PROFI

0O stran

0,00 Kč

0,00 Kč

<název>

Barevné

Cena
za kopii
výtisk:
Cena za
kopii /[WtiSki

Papir:
Papír:

typ
typ

poéet stran
stran A4
počet
A4

poéet stran
stran A3
počet

1000

0

zaiizeni
b) Konfigurace zařízení
Název
Nézev

Bizhub BH223, v.č.
A1UG021000388
v.6. A1
UG021000388

Zékladni
Základní

oboustranny podavač
podavaé originálů,
originéli’i, duplexní
duplexni jednotka, síťová
sit’ové karta. 2x zásobník
zésobnik papíru,
papiru, ruční
ru6ni podavač,
podava6, stolek na kolečkách.
koleékéch.
Set economy: oboustranný

vybaveni
vybavení

Objednací
ObjednaCi číslo:
5iS|01

<Označení zboží/stroje>

Aktuélni stav počítadla
po6itadla : +- 97606
Aktuální

siuZeb
c) Specifikace služeb
sluiby jednorézové:
Objednané služby
jednorázové:

Cislo služby
sluiby
Číslo

Nézev
Název

Cena za jednotku

Cena celkem

#SESWPRACE1

zafizeni
Doprava zařízení

11

K6
1500 Kč

K6
1500 Kč

#SEBHSECURE

lnstalace zařízení
zaiizeni
Instalace

11

K6
1000 Kč

K6
1000 Kč

Mnoistvi
Množství

2500 Kč
K6

sluiby
Celkem za periodické služby

sluiby periodické:
Objednané služby

Cislo služby
sluiby
Číslo

Nézev
Název

#SMEPROCOMFORT

ePROComfort

Mnoistvi
Množství

Cena za jednotku

Cena celkem

200 Kč

200 Kč

11

K6
0 Kč

sluiby
Celkem za periodické služby

IV. PLATEBNÍ
PLATEBNl PODMÍNKY
PODMlNKY
IV.
zafizeni
Platba za zařízení
(mésiéné)
(měsíčně)

sluiby
Periodické služby
(měsíčně)
(mésiéné)

Stránkový
Strénkovy paušál
pauéél
(měsíčně)
(mésiéné)

Periodické platby
platby celkem
celkem
Periodické
(mésiéné)
(měsíčně)

Jednorézové platby
platby celkem
celkem
Jednorázové

Kauce
Kauce
(nepodléhé evidenci DPH)
(nepodléhá

K6
0 Kč

K6
860 Kč

K6
0 Kč

K6
860 Kč

K6
2500 Kč

K6
0 Kč

Zpﬂsob platby: Platba bankovním
bankovnim převodem
pfevodem
Způsob
Splatnostjednorézovi'Ich
dnl‘]
Splatnost
jednorázových plateb: 15 dnů
Véechny
smlouvé jsou bez DPH, není-li
neni-li uvedeno jinak. Kupující
Kupujici je povinen zaplatit k cenám
ceném rovněž
rovnéi DPH v aktuální
aktuélni sazbě.
sazbé.
Všechny uvedené ceny na smlouvě

SMLOUVA O
o POSKYTOVÁNÍ
POSKYTOVANl SLUŽEB,
SLUZEB, číslo
éislo smlouvy
smlouvy <doplnit>,
<doplnit>, strana
strana 1/3
1/3
SMLOUVA

V. MÍSTO
MlSTO UMÍSTĚNÍ
UMlSTENl / REALIZACE SLUŽEB,
SLUZEB, ODPOVĚDNÉ
ODPOVEDNE KONTAKTNÍ
KONTAKTNl OSOBY
Misto umístění
umisténi / instalace
instaiace zařízení
zaiizeni
a) Místo
Nézev:
Mésto Pohořelice
Pohofelice
Název:
Město
Ulice, č.p.:
5-P-1 Videﬁské
699
Ulice,
Vídeňská 699
Mésto:
Pohofelice, 691
691 23
Město:
Pohořelice,

, v ,

W

Umístění
Umisteni /I Kancelář:
Kancelar:
.
prevzeti (od - do / mimo):
Doba převzetí

<umístění>
<převzetí>

Odpovédna kontaktní
kontaktni osoba odběratele
odbératele k zařízení
zaFizeni
b) Odpovědná
poskytnuti údajů
L'Idajlii o technických
technicch podmínkách
podminkéch instalace a provozu zařízení
zaiizeni za odběratele
odbératele odpovídá:
odpovidé:
Za poskytnutí

c) Odpovědná osoba odběratele za aplikaci eCON
Jméno:
<jméno>
Telefon: <telefon>
Email:
<email>

zAvERECNE PROHLÁŠENÍ
PROHLASENI’ A PODPISY
VI. ZÁVĚREČNÉ
Préva a povinnosti stran se řídí
iidi touto smlouvou, kkni
pfipojenYmi obchodními
obchodnimi podmínkami
podminkami a dalšími
daléimi přílohami,
pillohami, na které se smlouva nebo obchodní
obchodni podmínky
podminky odvolávají.
odvolévaji.
Práva
ní připojenými
prohlaéuji, že
2e se seznámily
seznémily se smlouvou, obchodními
obchodnimi podmínkami
podminkami a dalšími
daisimi přílohami,
pfilohami, ke kterým
kten'Im nemají
nemaji iédné
trady a na důkaz
dCIkaz jejich akceptace připojují
pfipojuji osoby
Strany prohlašují,
žádné výhrady
oprévnéné za strany jednat své vlastnoruční
vlastnoruéni podpisy.
oprávněné
V .................................. dne .....................................

V .................................. dne .....................................

Ing. Josef Svoboda, starosta
Pohoielice
Mésto Pohořelice
Město

True

Tru

True True

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

True

True

True

True

False
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SLUZEB, číslo
Cislo smlouvy
smlouvy <doplnit>,
<doplnit>, strana
strana 2/3
SMLOUVA
2/3

Obchodni podmínky
podminky SMLOUVA
SMLOUVA O
o POSKYTOVÁNÍ
POSKYTOVANi SLUŽEB
SLUZEB
Obchodní
Ob9cna’1 ustanovení
ustanoveni
1. Obecná
1.1 Tyto obchodní
obchodni podmínky
podminky (dále
(dale jen "OP")
"0P") upravují
upravuji smluvní
smluvni vztahy
vztany mezi obchodní
obchodni společností
spoleénosti Konica
Kon1ca Minolta
M1noita Business Solutions
1.1
Czech, spol. s r.o. se sídlem
jen "dodavatel")
sid19m Žarošická
Zaro§1cka 13, 628 00 Brno, IČ
IC 00176150 (dále
(dale 19n
"dodavatei") a odběratelem
odberatelem (dále
(déle jen "smlouva"),
"smiouva"), ke
které
jsou připojeny.
kt9r9jsou
pi1po1eny.
Prava a povinnosti
pov1nnost1 stran při
pii plnění
plnéni závazků
zévazku vzn1kly’ch
iidi obsahem smlouvy,
smiouvy, OP a dalších
dalsich příloh
piiloh a dokumentů,
dokumentu, na
1.2 Práva
vzniklých ze smlouvy se řídí
kt9r9 se smlouva nebo OP odvolávají.
odvolavaji.
které
prohiaéuji. že
2e OP v tomto znění
znéni obdržely
obdr2e1y a s tém1to
seznam1ly před
pied podpisem smlouvy.
smiouvy.
1.3 Strany prohlašují,
těmito se seznámily
Prava a povinnosti dodavatele
2. Práva
2.1 Zaiizeni
trvéni smlouvy vlastnictvím
viastmctvim dodavatele.
dodavateie.
2.1
Zařízení je po celou dobu trvání
Dodavat9| se zavazuje, že
2e odběrateli
odberateli předá
pieda poskytované
poskytovane zaiizeni
piislusenstvim, softwarové aplikace
ap11kace či
61 řešení
ieseni včetně
véetne
2.2 Dodavatel
zařízení s příslušenstvím,
1mpiementace (dále
(dale jen předmět
piedmet smlouvy) do užívání
u2ivéni v řádném
iédném stavu. Při
Pi1 předání
piedani předmětu
piedmétu smlouvy odběrateli
odberateli dodavatel
dohodnuté implementace
s9pise protokol
protokoi o instalaci
instaiac1 a zaškolení,
zaékoleni, ve kterém
ktere’m se mimo 11ne
ident1fikace předmětu
piedmetu smlouvy (výrobním
(vy’robnim číslem,
Cisiem, licenčním
|1cenénim
sepíše
jiné uvede identifikace
éislem apod.) a počáteční
poééteéni stav
slav jeho počítadel.
poéitadel.
číslem
Dodavatei si vyhrazuje
vynrazuje právo
prévo na změnu
zménu ujednaného
u19dnaneho terminu
piedani předmětu
piedmetu smlouvy jeho prodloužením
prodlou29nim z důvodu
d0vodu
2.3 Dodavatel
termínu předání
n9dostupnosti zboží
28021 či
61 kapacit. V takovém případě
piipade není
neni dodavatel
dodavat9l v prodlení
prodieni se plněním
plnenim svého
sve’ho závazku.
zavazku.
nedostupnosti
U2ivac1' práva
préva k software jsou stanovena ve Standardních
Standardnich licenčních
licenénich podmínkách
podminkach dodavatele a v případě
piipade dodání
dodani software jsou
2.4 Užívací
piilohou smlouvy.
přílohou
Dodavat9l se zavazuje
zavazu1e zajistit fungovani
piedmétu smlouvy
smiouvy a poskytovat pro odběratele
odberatele služby
s|u2by specifikované
sp9c1ﬁkovane ve smlouvě,
smlouve.
2.5 Dodavatel
fungování předmětu
z9jm9na
L'Idr2bu a opravy předmětu
piedmetu smlouvy včetně
véetne dodávky
dodavky náhradních
nahradnich dílů
dilu a dodávky
dodévky spotřebního
spotiebniho materiálu
mat9r1alu v rozsahu
zejména údržbu
odpovida1icim počtu
poétu výtisků
vytisku dohodnutému
dohodnute’mu ve smlouvě
smiouve nebo
n9bo uhrazených
uhrazenych při
pi1 vyrovnání.
vyrovnéni. Předmětem
Piedmétem smlouvy není
neni poskytování
poskytovani
odpovídajícím
rozmno2ovacioh služeb
s|u2eb ve smyslu Autorského zákona.
zékona.
rozmnožovacích
Dodavat9|1e
opravnen určit
uré1tterminy
dodévek materiálu
mat9r1alu odběrateli
odberat9li v závislosti
zavislost1 na dohodnutém
dohodnute’m minimálním
mimmélnim počtu
poétu výtisků
vyt1sku uvedeném
uvedene’m
2.6 Dodavatel
je oprávněn
termíny dodávek
v9
smiouvé a s ohledem na minimální
minimalni manipulační
manipulaéni množství
mno2stvi (např.
(napi. u papíru
papiru A4 je 2500 listů).
|istu). Na dodávky
dodévky materiálu
materiaiu se nevztahují
nevztahuji
ve smlouvě
r9akce a dostupnost servisu specifikované ve
v9 smlouvě.
smlouvé.
doby reakce
Dodavatei má
ma právo
prévo odmítnout
odmitnout provedení
provedeni servisních
serv1snich výkonů,
vykonu, jest|i2e
umisténi zaiizeni
speciﬁkovane v předmětu
piedmetu smlouvy
smiouvy
2.7 Dodavatel
jestliže umístění
zařízení specifikované
provedeni těchto
téchto výkonů
vykonﬂ znemožňuje.
znemo2nuje.
provedení
Dodavat9| neodpovídá
neodpovida za škodu
skodu ani ušlý
usly zisk, která
ktera odběrateli
odberateh nebo jeho právnímu
prévnimu nástupci
nastupci vzn1kla
pﬂsobenim vyšší
vyssi
2.8 Dodavatel
vznikla zejména působením
moc1, zvýšením
zvy§9nim provozních
provoznich nákladů,
nakladu, přerušením
pierusenim provozu, ztrátou
ztratou vykonu
zaiizeni specifikovaném
speciﬁkovaném v předmětu
piedmétu smlouvy a dalších
daisicn
moci,
výkonu zařízení
podobny’ch příčin,
piié1n. které
ktere dodavatel nezavinil.
nezavin11. Odběratel
Odberat9l není
neni oprávněn
opravnen požadovat
po2adovat od dodavatele ani náhradu
néhradu spotřebního
spoti9bniho materiálu
mater1alu
podobných
véetne
papiru.
včetně papíru.
Dodavat9| poskytuje
poskytu1e odběrateli
odberateli záruku
zaruku na předmět
piedmét smlouvy
smiouvy v souladu
souiadu se zákonnými
zakonn1m1 záručními
zéruénimi podmínkami,
podminkami, není-li
neni-11 ve smlouvě
smlouve
2.9 Dodavatel
dohodnutojinak.
dohodnuto
jinak.
Prava a povinnosti odběratele
odbératele
3. Práva
3.1 Odběratel
Odbératel se zavazuje a odpovídá
odpovidé plně
pine za zajištění
za11steni odpovídajících
odpovida1ic1'ch prostor k provozu předmětu
pi9dmetu smlouvy.
smiouvy. Před
Pied instalací
instalaci předmětu
piedmétu
3.1
smlouvyje
odbératei povinen na svůj
svuj náklad
néklad zařídit
zaiid1t úpravy
upravy nutné pro správné
spravne zapojení
zapojeni a provoz předmětu
piedmétu smlouvy (např.
(napi. elektrické
elektr1cké a
smlouvy
je odběratel
te19faxove
zasuvky) v souladu s platnými
platny’mi ČSN
CSN a technickými
techn1ckym1 podmínkami
podminkami dodavatele. Škody
Skody vzn1klé
nesplnenim této
teto povinnosti jdou
telefaxové zásuvky)
vzniklé nesplněním
pine k tíži
ti2i odběratele.
odberateie.
plně
Odbératel se zavazuje pr'evzr’t
pr'edmét smlouvy od dodavatele na smluveném místě
misté a ve smluveném termínu.
iermr’nu. Zjevnou
3.2 Odběratel
převzít předmět
porusenost
neuplnost dodaného
dodane’ho pr'edme'tu
odbératel povinen ihned pa
ozna’mit písemně
pisemné
porušenost nebo neúplnost
předmětu smlouvy je
je odběratel
po jeho pr'evzefi
převzetí oznámit
(vyznaéit do dodacího
dodaciho listu,
Iistu, sepsat o ní
m’ zápis
zépis s pracovnikem
dodévka pova2ova’na
dodavateli (vyznačit
pracovníkem pr'epravce),
přepravce), jinak
jinak je dodávka
považována za
fyz1cke převzetí
pievzeti předmětu
piedmetu smlouvy odběratelem
odbérateiem má
ma stejné
ste1ne účinky
L'Iéinky jako sepsání
sepsani takoveho
Pievzetim
bezvadnou. Samotné fyzické
takového protokolu. Převzetím
piedmétu smlouvy přechází
piecnazi na odběratele
odbératele odpovědnost
odpovédnost za škody
skody vzn1kle
piedmetu smlouvy vč.
v6. porušení
poru§9ni autorských
autorskycn práv
prév k
předmětu
vzniklé na předmětu
piipadejejicn
uhrad1tvznikiou
skodu dodavateli
dodavateh a dalším
daléim poškozeným.
poskozeny'm.
software a v případě
jejich vzniku je povinen uhradit
vzniklou škodu
Odberatei se zavazuje užívat
u2ivat předmět
piedmét smlouvy jako řádný
iadny hospodář
hospodai v souladu s návodem
navodem k obsluze, s nímž
nim2 byl seznámen
seznamen a
3.3 Odběratel
provadét obslužné
obslu2ne činnosti
é1nnost1 v něm
ném specifikované
speciﬁkované (např.
(napi. výměna
vy'mena tonerů).
toneru) Odběratel
Odbératel není
neni oprávněn
oprévnén předmět
piedmét smlouvy prodat,
prodat. zastavit,
provádět
prona1mouté111nak
piedat do užívání
u2ivani třetí
tieti osobě
osobé bez předchozího
piedchoziho písemného
pisemneho souhlasu
sounlasu dodavatele. Zároveň
Zéroven není
neni odběratel
odbératel oprávněn
opravnen
pronajmout
či jinak předat
provadét žádné
2adne úpravy
L'Ipravy na předmětu
piedmetu smlouvy bez předchozího
piedchoziho písemného
pisemného souhlasu dodavatele.
provádět
Odberatel se zavazuje předem
piedem písemně
pisemne dodavatele
dodavate19 upozornit na změnu
zmenu v umístění
umisténi zaiizeni
sp9c1ﬁkovaného v předmětu
piedmetu smlouvy.
3.4 Odběratel
zařízení specifikovaného
Piipadné náklady
nakiady spojené
spojene se změnou
zmenou stanoviště
stanovisté a novou instalací
1nsta|aci hradí
hradi odběratel.
odberatel. Dojde-li
Dojde-11 k zavadam
pii přemístění
piemisteni bez technického
Případné
závadám při
zajisteni
(souéinnosti) pracovníka
pracovnika dodavatele, jdou náklady
nakiady na odstranění
odstraneni těchto
techto závad
zavad k tíži
ti2i odběratele.
odberatele.
zajištění (součinnosti)
Odbératei se zavazuje
zavazu1e při
pii provozu zaiizeni
speciﬁkovanem v předmětu
piedmetu smlouvy používat
pou2ivat vyhradne
3.5 Odběratel
zařízení specifikovaném
výhradně dodavatelem poskytnuté
spotiebni materiály
mater1aly (např.
(napi tonery, fotovalce,
dodavat9lem poskytnutý
poskytnuty’ nebo doporučený
doporuéeny papír.
papir. Dodavatelem poskytnutý
poskytnuty’
spotřební
fotoválce, apod.) a dodavatelem
spotiebni materiál,
mater1al, případně
piipadne papír
papir je odběratel
odbératel oprávněn
oprévnén používat
pou2ivat pouze
pouz9 na zaiizeni,
ktere’ se
s9 vztahuje tato smlouva.
smiouva. Použitím
Pou21tim
spotřební
zařízení, na které
spotiebniho materiálu
mater1alu v zařízení
zaiizeni přechází
piechézijeho
v|astn1ctvi na odběratele.
odberateie. Odběratel
Odbératei se zavazuje
zavazu1e zajistit plnění
plneni povinností
povinnosti vyplývajících
vyply’va1ic1'ch
spotřebního
jeho vlastnictví
Z9
zakona č.
f2. 185/2001
185/2001 Sb. o0 odpadech a o změně
zméné některých
néktery’ch zakon0.
zneni pozdějších
pozdejsich předpisů,
piedpisu, pokud není
n9ni ve smlouvě
smiouve vyslovne
ze zákona
zákonů, ve znění
výslovně
slu2ba zpětného
zpetneho odběru
odbéru použitých
pou21tyct1 materiálů.
mater1élu. Materiál
Material dodaný
dodany’ a dosud nepoužitý
nepou21ty nad rámec
ramec smluveného množství
mno2stvije
a2 do
dohodnuta služba
je až
jeho zaplacení
zapiaceni nebo vrácení
vraceni majetkem
ma1etkem dodavatele a podléhá
podiéha vyúčtování
vyuﬁtovani dále
dale specifikovaném
specif1kovanem v části
Easti Cena a platební
platebni podmínky
podminky těchto
téchto
Dodavky spotřebního
spotiebnino materiálu
materiélu pro f1ni§ovaci
zaiiz9ni (např.
(napi. sponky, lepidlo,)
Iepidio,) 1sou
ramec uzavřené
uzaviene smlouvy a nejsou
OP. Dodávky
finišovací zařízení
jsou nad rámec
zahrnuty v ceně
cene uvedené
uvedene na smlouvě,
smlouve, pokud není
neni v9
smiouvé uvedeno
uvedeno11nak.
spotiebni materiál
materiélje
ob19dnatzviaét'
ve smlouvě
jinak. Tento spotřební
je nutno objednat
zvlášť a bude
fakturovan
cenach dle platného
platneno ceníku
ceniku dodavatele.
fakturován v cenách
3.6 Odběratel
Odbératei se zavazuje
zavazu19 umožnit
umo2n1t pracovníkům
pracovnikum dodavatele v rámci
ramci pracovní
pracovni doby specifikované
spec1ﬁkovane ve smlouvě
smlouvé přístup
piistup k zařízení
zaiizeni
speciﬁkovanem v předmětu
piedmetu smlouvy za účelem
uéelem servisních
servisnich zasahu
ovéieni jeho technického
technickeho stavu.
specifikovaném
zásahů a ověření
Poskytnuti služeb
s|u2eb nebo zboží,
zbo2i, které nejsou
ne1sou předmětem
piedmet9m teto
smiouvy nebo 1sou
ramec této smlouvy
smiouvy (např.
(napi. provedení
provedeni
3.7 Poskytnutí
této smlouvy
jsou nad rámec
s9rvisn1'ch prací
praci mimo dobu uvedenou ve smlouvě),
smlouvé), se zavazu1e
odberatel dohodnout s dodavatelem předem
piedem a uhradit
uhraditjejich
die
servisních
zavazuje odběratel
jejich cenu dle
piatného ceníku
c9niku dodavatele.
platného
Pievzetim předmětu
piedmétu smlouvy se Odběratel
Odberat9l stává
stava odpovědným
odpovédnym za škody
skody vzniklé
vznikié na předmětu
piedmétu smlouvy:
3.8 Převzetím
krade2i předmětu
piedmétu smlouvy nebo jeho části,
Easti,
- krádeží
neodbornym zacházením
zachézenim (v rozporu s návodem
navodem k obsluze),
obsiuze),
- neodborným
pou2iva’1n1’m11ného
ne2 dodavatelem poskytnutého spotřebního
spotiebniho materiálu,
mat9r1alu,
- používáním
jiného než
pou2iva’1n1’m11ného
n92 originálního
or1ginalniho nebo doporučeného
doporuéeného papíru
papiru nebo médií,
med1i.
- používáním
jiného než
2iv9|nou pohromou,
- živelnou
zpusobene třetí
tieti osobou,
osobou. které
ktere odběratel
odberatel umožnil
umo2nil přístup
piistup k předmětu
piedmétu smlouvy.
smiouvy.
- způsobené
V9§keré
nakiady spojené
spo1ene s odstraněním
odstranénim takto vzn1kly’ch
ékod 1dou
ti2i Odběratele,
Odbératele, přičemž
pii69m2 důsledky
dusledky škodné
skodné události
udaiost1 nezbavují
nezbavu1i
Veškeré náklady
vzniklých škod
jdou k tíži
odbérate19 povinnosti
pov1nnost1 hradit
hrad1t ujednané
ujednane platby. Odběratel
Odbératel se
s9 může
m029 zprost1t
teto odpovědnosti
odpovednosti pouze pokud pojišťovna
pojist'ovna uhradí
uhradi vzniklou
vznikiou
odběratele
zprostit této
skodu Dodavateli na základě
zaklade jim
uzaviene’ho pojištění.
po11sténi. Odběratel
Odberat9| se zavazuje zabezpečit
zabezpeéit předmět
piedmét smlouvy
smiouvy proti
prot1 odcizení
odcizeni a zničení.
zniéeni.
škodu
jím uzavřeného
Odbératei odpovídá
odpovida objektivně
objektivne za škody
skody způsobené
zpﬂsobené ztratou,
poskozenim předmětu
piedmétu smlouvy
smiouvy v důsledku
dusi9dku provádění
provadéni vlastní
vlastni
Odběratel
ztrátou, zniéenim
zničením a poškozením
61nnost1 bez ohledu na zavinění.
zavineni. Dodavatel je oprávněn
opravnen kdykoli při
pii zjevném
z1evném poškození
poskozeni předmětu
piedmetu smlouvy,
smiouvy, snížení
sni2en1' jeho užitných
u2itnych
činnosti
viastnosti
ramec obvyklého
obvykleho provozního
provozniho opotřebení
opotiebeni zejména v důsledku
dusledku nesprávné
nespravne obsluhy, materiálů
materialu nedodaných
nedodanych dodavatelem,
dodavate19m,
vlastností nad rámec
vne1siho
nas11i apod.,
apod . požadovat
po2adovat náhradu
nahradu nákladů
nékladu na uvedení
uvedeni předmětu
piedmétu smlouvy
smiouvy do náležitého
naie21teho bezvadného
bezvadneho stavu.
vnějšího násilí
3.9 Odběratel
Odberatei odpovídá
odpovidé za škody
skody na svěřeném
svéieném zařízení
zaiizeni v majetku odběratele
odberatele poskytnutém za účelem
ué9|em plnění
pinéni smlouvy
smiouvy (např.
(napi. modemy
v6.
karet. čtečky
éteéky apod.). Po skončení
skonéeni smlouvy
smiouvy je odběratel
odbératel povinen vrátit
vrétit předmět
piedmet smlouvy
smiouvy v9
pievzal
vč. SIM karet,
ve stavu, vvjakem
jakém je1
jej převzal
pi1hlednutim k obvyklému
obvyklemu opotřebení.
opoti9beni.
s přihlédnutím
Obé smluvní
smluvni strany se dohodly, že
2e objednávky
ob19dnévky může
mu2e odběratel
odberatei zadávat
zadavat prostřednictvím
prostiednictvim internetové aplikace
aplikac9 eCON. Objednávky
Ob1ednavky
3.10 Obě
zadane
ramc1 této
teto aplikace mají
maji charakter standardní
standardni písemné
pisemne objednávky.
objednévky. Přístup
Piistup do aplikace
apiikace je zabezpečen
zabezpeéen 1ed1neénym
zadané v rámci
jedinečným
u2ivateiskym1ménem
(Iogin) a heslem.
neslem. Odběratel
Odberatei je povinen tyto údaje
L'Ida19 chránit
chran1t a 1e
odpovedny za jejich zneužití.
zneu2iti.
uživatelským
jménem (login)
je odpovědný
3.11 Odběratel
Odbératel se zavazuje předat
piedat dodavateli stavy počítadel
poéitadei zařízení
zaiizeni pro potřeby
potieby vyrovnání
vyrovnéni formou internetové
int9rnetove aplikace
aplikac9 eCON,
3.11
piipadné11ny’m
dohodnutym způsobem.
zpﬂsobem.
případně
jiným dohodnutým
4. Cena a platební
plat9bn1' podmínky
podminky
4.1
4.1 Cena
4.1.1
Odbératel se zavazuje zaplatit za poskytnuté služby
siu2by (včetně
(véetne služeb
s|u2ebjednorazov1ch1
smiouvé dohodnuté
dohodnute smluvní
smluvni
4.1.1 Odběratel
jednorázových) uvedené v9
ve smlouvě
c9ny. Odběratel
Odberatei se zavazuje
zavazu1e zaplatit i za
2a veškeré
veskere služby
slu2by stanovené
stanovene ve smlouvě,
smlouve, které bude čerpat
oerpat i po uplynutí
upiynuti doby trvani
smlouvy
ceny.
trvání smlouvy.
4.1.2 Náklady
Nakiady na dopravu předmětu
piedmetu smlouvy (k odběrateli
odberateh a od odběratele),
odbérat9le), stěhování
stéhovani a5 za
2a instalaci (deinstalaci)
(de1nstalaci) předmětu
piedmetu smlouvy,
smiouvy,
piip. další
dalsi služby
siu2by nejsou zahrnuty v dohodnuté ceně.
cene. Odběratel
Odberatel1e
techto služeb
slu2eb dle platného
piatneho ceníku
ceniku dodavatele,
příp.
je povinen uhradit cenu těchto
r19r1i-Iiv9
smlouve dohodnuto
dohodnuto11nak
není-li
ve smlouvě
jinak.
4.1.3 Dodavatel
Dodavat9l je oprávněn
opravnen účtovat
dotovat k ceně
cene právními
prévnimi předpisy
piedp1sy stanovené poplatky (např.
(napi. poplatek za recyklaci
recykiac1 elektrotechnického
9|ektrotechn1ckeho
autorsky poplatek) a daně.
dané. Dodavatel
Dodavatei 19
nasi9dn9 povinen
pov1nen zajistit
zajist1t těmito
temito předpisy
piedp1sy stanovené povinnosti (např.
(napi. recyklaci
odpadu, autorský
je následně
e19ktrot9chn1ckeho odpadu).
elektrotechnického
4.1.4 Dodavatel
Dodavat9l a odběratel
odbératel se dohodli, že
2e dodavatel
dodavatei 19
ka2doroéne
opravnén1ednostranne
bez
dohody
stran
uprav1t
vysi
ujednany’ch
je každoročně oprávněn jednostranně
upravit výši ujednaných
c9n o procento odpovídající
odpovidajici kladnému
kladne'mu procentu míry
miry inflace
1nf|ac9 vyjádřené
vy1adiené přírůstkem
piirustkem průměrného
prumerne'ho ročního
roéniho indexu
1nd9xu spotřebitelských
spoti9biteiskych cen
cen
vyhiééene
Ceskym statistickým
statisticky’m úřadem
uiadem za předchozí
pi9dchozi kalendářní
kalendaini rok, a to vždy
v2dy s účinností
061nnosti od prvního
prvniho měsíce
mésice následujícího
nasiedujiciho po měsíci,
mesici,
vyhlášené Českým
v němž
nem2 bude takové
takove vyhlášení
vyhlaseni oficiálně
oiicialne učiněno.
uéinéno. Ceny zvýšené
zv1'Is9ne z důvodu
duvodu inflace
1nf|ace se považují
pova2uji za
2a ujednané ceny.
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4.1.5 Dodavatel a odběratel
zvýšit cenu dodávky
vývoje trhu s
odberatei se dohodli,
donodl1, že
2e dodavatel je oprávněn
oprévnén zvy'sit
dodavky papíru
papiru na základě
zakiadé vy’vo1e
kancelaiskym papírem,
papirem, přičemž
pi1éem2je
odberateie upozornit dopisem
dop1sem v předstihu
piedst1t1u alespoň
alespoﬁ 11 měsíce
mesice před
pied splatností
spiatnosti další
daisi ji2
kancelářským
je povinen odběratele
již
upravene platby
piatby dle smlouvy. V teto
Ihute je odběratel
odbératei oprávněn
opravnen odmítnout
odmitnout dodávky
dodavky papíru
papiru doporučeným
doporuéenYm dopisem a dodávka
dodavka
upravené
této lhůtě
papiru končí
konéi dnem, od kterého
ktereho měla
mela nastat změna
zmena ceny. Od
0d tohoto dne platí
plati za 11nak
nezménény’ch podmínek
podminek cena vytisku
papíru
jinak nezměněných
výtisku
poni29na o cenu dodávky
dodavky papíru.
papiru. Dodavatel vystavi
zasle odběrateli
odbérate11 nový
novy splátkový
splatkovy kalendář,
kalendai, je-Ii
souéasti smlouvy. Dodavatel
ponížena
vystaví a zašle
je-li součástí
mu2e zmenit
ne2 ve smlouvě
smiouve specifikovaných
speciﬁkovany'ch důvodů,
d0vod0. a v tomto případě
piipade 19
odbérate19 upozornit
upozorn1t
může
změnit ceny i1 z 11nYch,
jiných, než
je povinen odběratele
doporuéenym dopisem v předstihu
piedst1t1u alespoň
alespoﬁ 11 měsíce
mésice před
pied splatností
splatnosti další
dalsi ji2
upravene platby dle smlouvy a odběratel
odbératei 1e
doporučeným
již upravené
je
oprévnén smlouvu do terminu
dalsij12
upravene platby
piatby dle smlouvy
smiouvy doporuéenim
vypovédét a smlouva
smiouva končí
konéi
oprávněn
termínu splatnosti další
již upravené
doporučeným dopisem vypovědět
ktereho měla
mela nastat zmena
odbératel smlouvu nevypoví,
nevypovi, má
mi se 25
dnem, od kterého
změna ceny. Pokud odběratel
za to.
to, 2e
že zmenu
změnu ceny akceptuje.
4.2 Platba
4.2.1 Strany se dohodly, že
2e minimální
minimalni počet
poéet výtisků
vy’t1sk0 provedený
proved9n1’l odběratelem
odberatelem za měsíc,
mesic, bude oinit
poéet uvedený
uvedeny v9
smlouve.
4.2.1
činit počet
ve smlouvě.
m1niméln1’m měsíčním
mesiénim poplatkem, který
ktery’ se
s9 zavazuje odbératel
zaplat1t i v případě
piipade nenaplnění
nenapineni minimálního
mimméiniho
Poplatek v této vy§1je
výši je minimálním
odběratel zaplatit
poétu výtisků.
vy't1sk0.
počtu
Zuétovacim obdobím
obdobim se rozumí
rozumi kalendářní
kalendaini čtvrtletí,
étvrtleti, není-li
neni—Ii dohodnuto jinak. Ke konci tohoto období
obdobi má
ma dodavatei
prévo
4.2.2 Zúčtovacím
dodavatel právo
vyuﬁtovat odběrateli
odbérateli částku,
Eastku. odpovídající
odpovidajici rozdílu
rozdilu mezi
mez1 skutečně
skuteéné zhotoveným
zhotoveny’m počtem
poétem výtisků
vyt1sku a smluvním
smluvnim ob19m9m
vy’t1sk0 za
vyúčtovat
objemem výtisků
zuétovaci období
obdobi samostatným
samostatnYm daňovým
danovym dokladem. Podkladem
Podkiadem pro stanovení
stanov9ni rozdílu
rozdiiu 1e
odeéet stavu počítadel
poéitadel na zaiizeni
zúčtovací
je odečet
zařízení ke
konc1 zúčtovacího
zuétovaciho obdobi.
Odberatel je povinen nahlásit
nahlésit dodavateli
dodavat9|i stanovenou formou stavy počítadel
poéitadel na zaiizeni
terminech
konci
období. Odběratel
zařízení v termínech
stanoveny’ch ve smlouvě.
smiouvé. Za datum uskutečnění
uskuteéneni zdanitelného
zdan1t9|ného plnění
plnéni 19
vystaveni příslušné
piislusné faktury/dar'roveho
stanovených
je stanoveno datum vystavení
faktury/daňového
ne1pozdeji 15. pracovní
pracovni den
m
m
dokladu, a to nejpozději
den, následující po provedení odečtu. Pro případ ukončení smlouvy
může
být tato částka
m za poslední období. Spotřebu
S
m
m vyúčtovaných výtisků dle stavu
vyúčtována společně s poplatkem
dodaného materiálu
nad rámec
m
m skončení odděleně vyúčtovat za ceny dle
počítadel na zařízení je dodavatel oprávněn kdykoliv v průběhu smlouvy
nebo po jejím
D
1 počet vyhotovených skenů 20% počtu vyhotovených výtisků, je dodavatel oprávněn tyto skeny
platného ceníku. Překročí-li
m
m
m
m
n m
m
MM
m
vyúčtovat kdykoliv v průběhu
smlouvy
nebo po jejím
skončení
za cenu
0, 05 Kč/sken, pokud
není ve smlouvě
dohodnuto jinak.
m je odečet
W a stavu
né počítadla
ad a enuaa—
a en
Podkladem pro stanovení"počtu vyhotovených skenů
skenů na zařízení.
m
m
m
O
4.2.3 Formáty
větší než A4 se počítají jako dva výtisky A4, formáty
menší
než A4 se počítají jako jeden výtisk A4. Oboustranný
m
m se rozumí
m jednostranný výtisk bez ohledu na jeho
výtisk se počítá jako dva jednostranné výtisky stejného formátu.
Průjezdem
m (vyjma
m nastavení zařízení v režimu
m dlouhý formát).
m
06e zúčtování
formát
Do počtu skutečně provedených výtisků se pro účely
m počítadlem
m vybaveno a výtisky zhotovené při opravě
nezapočítávají tzv. záseky papíru dle počítadla, pokud je zařízení takovýmto
m technikem
m dodavatele.
zařízení servisním
m
4.2.4 V případě neposkytnutí aktuálního stavu počítadla ze strany odběratele je dodavatel oprávněn realizovat smluvní
vyrovnání
m
P
m
za dané období na základě průměrných
přírůstků výtisků za uplynulá zúčtovací období. Případné
rozdíly nemohou
být ze strany
m m reklamace.
m
odběratele předmětem
m
4.3 Platební podmínky
O
m
m
4.3.1 Odběratel
je povinen hradit dohodnuté platby včas a v plné výši. Termíny
jednotlivých plateb jsou stanoveny v daňovém
m kalendáři nebo ve faktuře. Odběratel
O
dokladu - splátkovém
je povinen poukazovat splátky a jiné platby tak, aby v den splatnosti
m
O
byly k dispozici na účtu dodavatele. Bankovní spojení je uvedeno ve smlouvě.
Odběratel
je povinen platby identifikovat
m symbolem,
m
m který je uveden ve splátkovém
m kalendáři nebo ve faktuře. Odběratel
O
variabilním
není oprávněn platby pozastavovat,
m dodavatel právo určit dluh, na který se plnění
snižovat či započítávat. Neurčí-li odběratel při plnění, na který dluh plní, má
započte.
S
m
4.3.2 Splatnost
faktury je stanovena na 15 dní od data jejího vystavení, pokud není písemně
dohodnuto jinak.
m
m o inkase plateb přímo
m z účtu odběratele, je odběratel povinen povolit na tomto
m účtu
4.3.3 Při uzavření smlouvy
s ujednáním
m
m
O
inkaso ve výši peněžité záruky (kauce), min. dvou měsíčních splátek nebo jedné čtvrtletní. Odběratel je povinen zajistit dostatek
m v den jejich splatnosti. Porušení této povinnosti se posuzuje jako prodlení v platbě splátky.
prostředků na úhradu plateb inkasem
V případě existence splatných pohledávek (včetně jejich příslušenství) dodavatele vůči odběrateli je dodavatel oprávněn provést
D
m jejich splatnosti.
inkaso těchto závazků. Dodavatel
není oprávněn inkasovat platby před datem
m
m
4.3.4 Při podpisu smlouvy
je splatná dohodnutá kauce, jejíž výše je stanovena ve smlouvě.
Tato kauce se vyúčtuje odběrateli po
m
ukončení smlouvy
a po vrácení zařízení či jeho zaplacení v případě odkupu.
4.4 Prodlení a jeho důsledky
m
m
m
4.4.1 Prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy
se považuje za závažné porušení smluvních
podmínek.
O
m každou skutečnost, která by mohla
m
4.4.2 Odběratel
je povinen neodkladně dodavateli oznámit
ohrozit jeho schopnost plnit
m
závazky z této smlouvy
(konkurs, vyrovnání, likvidace atd.).
4.4.3 Pro případ prodlení s úhradou jakékoli platby sjednávají strany úroky z prodlení ve výši 0,5 ‰ dlužné částky za každý i
U
započatý den prodlení. Úroky
jsou splatné v době do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.
D
m právo na náhradu škody způsobené prodlením
m odběratele s úhradou jakékoliv platby.
4.4.4 Dodavatel
má
D
m při prodlení odběratele s úhradou jakékoli platby rovněž právo na úhradu minimální
m m
4.4.5 Dodavatel
má
výše nákladů spojených s
m každé pohledávky ve výši 1200,- Kč za každý úkon. Úkonem
U
m se rozumí
m zejména
m
m (listinná nebo elektronická
uplatněním
písemný
m veřejné datové sítě nebo jiný kontakt s odběratelem.
m Překročí-li
M výše nákladů
podoba), telefonický, telegrafický, prostřednictvím
m pohledávky částku 1200,- Kč za úkon, má
m dodavatel právo na úhradu nákladů v plné výši.
spojených s uplatněním
m dodavatel právo zastavit poskytování služeb a dodávek, a to až do doby
4.4.6 Je-li odběratel v prodlení s úhradou plateb, má
vyrovnání dlužných závazků.
m
4.4.7 Pro případ odebrání zařízení v důsledku porušení podmínek smlouvy
se odběratel zavazuje uhradit náklady na
odvoz zařízení, které se stanoví paušálně ve výši 5.000,- Kč.
m
5. Vznik, trvání a zánik smlouvy
m
m jejího podpisu všemi
m stranami.
m Ujednaná
U
m akceptace
5.1 Smlouva
je uzavřena dnem
doba užívání zařízení začíná běžet dnem
Protokolu o instalaci zařízení.
D
" lhůty činí 3 měsíce
m
m
5.2 Smlouva může
být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Délka
výpovědní
počínaje
m následujícího měsíce.
m
1.dnem
m
m všech závazků, které z ní vzniknou.
5.3 Smlouva
zanikne uhrazením
m
m
5.4 V případě oboustranné dohody o ukončení platnosti smlouvy
nebo vypršení platnosti smlouvy
je dodavatel oprávněn
m
W služeb spojených s
nejpozději do 30 dnů od vypršení data platnosti nebo ukončení smlouvy
provést vyúčtování veškerých
m smlouvy
m
m službami,
m pokud se obě strany nedohodly písemnou
m
m jinak.
ukončením
a spojenými
formou
D
m právo odstoupit od smlouvy
m
5.5 Dodavatel
má
v případě, že odběratel:
- je v prodlení s úhradou jakékoli platby (včetně splátkových nebo leasingových),
m způsobem
m nebo opakovaně porušuje ustanovení smlouvy
m
P
- závažným
nebo těchto OP,
m
m uvedl nepravdivé údaje o skutečnostech rozhodných pro její uzavření
- při uzavírání smlouvy
vědomě
m
m
a v případě, že dojde ke zničení nebo odcizení předmětu
smlouvy.
m
m (viz bod 5.5 tohoto článku) má
m dodavatel
5.6 V případě odstoupení dodavatele od smlouvy
v případě jejího porušení odběratelem
m
m ve výši rovnající se součtu zbývajících
sa c ch ujednaných plateb, které by byl odběratel
právo na úhradu smluvní
pokuty odběratelem
m
m
povinen uhradit dodavateli v případě trvání smlouvy
za dobu od odstoupení do uplynutí ujednané doby trvání smlouvy.
O
m
w
m
5.7 Odběratel
je povinen v případě předčasného ukončení smlouvy
doplatit zůstatkovou hodnotu softwarových
licencí, které mu
m smlouvy.
m
byly poskytnuty v rámci
m
m smlouvy
m
m jej převzal s přihlédnutím
m
5.8 Po skončení této smlouvy
je odběratel povinen vrátit předmět
ve stavu, v jakém
m opotřebení. Odběratel
O
m
k obvyklému
zavazuje na vyzvání dodavatele bezodkladně zpřístupnit prostory, ve kterých je předmět
m
m umožnění
m
m
m
smlouvy
instalován za účelem
jeho odvozu. V případě poškození předmětu
smlouvy
je odběratel povinen uhradit
případné náklady nutné na jeho uvedení do odpovídajícího stavu (náklady budou vyčísleny dle platného ceníku dodavatele).
m
m
m do 30 dnů od uplynutí doby trvání smlouvy,
m
m se za to, že
5.9 V případě, že nedojde k vrácení předmětu
smlouvy
odběratelem
má
m smlouvy
m
m
m
O
m právo předmět
m smlouvy
m
předmět
je zapůjčen za cenových podmínek
shodných se smlouvou.
Odběratel
má
vrátit kdykoli
m
m právo vyúčtovat každý započatý měsíc
m
m
m
po uplynutí doby trvání i smlouvy
a dodavatel má
zapůjčení předmětu
smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení
m
m řádem
m České
C
m
6.1 Tato smlouva
a právní vztahy jí založené se řídí právním
republiky. Na otázky touto smlouvou
výslovně
neupravené se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
P
m
m
O musí
m
m písemnou
m
m a být podepsány k tomu
m pověřeným
m zástupcem
m
6.2 Případné
změny
či doplňky smlouvy
včetně OP
mít
formu
dodavatele a odběratele.
m
O je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ujednání účinná. V takovém
m
6.3 V případě, že některé ustanovení smlouvy
nebo OP
m jiným, účinným,
m které svým
m obsahem
m a smyslem
m
m bude
případě se strany zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením
m
m
odpovídat nejlépe obsahu a smyslu
ustanovení původního, neúčinného.
Sm
m
6.4 Smluvní
strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy
a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou
R
H
m
C
m
C
platností u Rozhodčího
soudu při Hospodářské
komoře
České
republiky a Agrární komoře
České
republiky, v sudišti v Brně,
m jmenovaným
m
m předsedou Rozhodčího
R
H
m
C
podle jeho řádu jedním rozhodcem
soudu při Hospodářské
komoře
České
republiky a
A
m České
C
Agrární
komoře
republiky.
m
m
m
6.5 Smluvní
strany se dohodly, že pro doručování písemností
jsou rozhodné jejich adresy uvedené ve smlouvě.
Strany si
m
m podání k poštovní přepravě.
ujednaly, že písemnost
se považuje za doručenou třetí pracovní den po jejím
m
w
m
O a dalších příloh a o důvěrných údajích nebo sděleních
6.6 Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost
o obsahu smlouvy,
OP
m
m uzavření, a to i po zániku smlouvy
m
poskytnutých při jednáních o uzavření smlouvy
nebo po jejím
do doby, než se takové údaje
m Porušení povinnosti mlčenlivosti
m
nebo sdělení stanou veřejnými.
zakládá právo na náhradu škody, případně právo na vydání
získaného obohacení.

SM OUVA O POSKYTOVÁNÍ
POSKYTOVAN SLUŽEB,
S UZEB číslo smlouvy
m
<
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<doplnit>,

