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SMLOUVA O NÁJMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
(poolová smlouva) dodatek č. 7

1 . Nájemce

Číslo: 24232294

2. Pronajímatel

Statutární město Opava Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava Se sídlem: Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno

DIČ/IČO: CZ00300535 / 00300535 DIČ/IČO: CZ00176150 / 00176150

Zastoupen:

primátorem

Kontaktní osoba:

dboru informatiky Magistrátu města

Opava

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo nájemce:

ID datové schránky: 5eabx4t

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 21999

Tel.: Fax:

Zastoupena: obchodním ředitelem oblasti

Bankovní spojení: Citibank Europe

ID datové schránky: ffibtmfg

3. Podmínky smlouvy o nájmu a poskytování služeb

Nájemce a pronajímatel uzavírají tímto dodatek č. 7 (dále také jen „tento dodatek") ke Smlouvě o nájmu

poskytováni služeb - poolová smlouva uzavřené dne 15. 9. 2008 (PID smlouvy: MMOPP003DBRA), ve zněni
dodatku č. 1 ze dne 18. 11. 2010 (PID dodatku MMOPP00B1UIE), dodatku č. 2 ze dne 19. 10. 2012 (PID dodatku:
MMOPPOOB1QX3), dodatku č. 3 ze dne 18. 9. 2013 (PID dodatku MMOPPOOB1PJ8), dodatku č. 4 ze dne 4. 8.

2014 (PID dodatku: MMOPP00B1OPL), dodatku č. 5 ze dne 23. 10. 2014 (PID dodatku: MMOPP00B1OL5) a

dodatku č. 6 ze dne 6. 10. 2017 (PID dodatku:MMOPP00FTMYQ), dále jen jako „smlouva". Předmětem smlouvy je

nájem přístrojů v konfiguraci specifikované v čl. 4 smlouvy a poskytováni služeb za podmínek uvedených ve

smlouvě a všeobecných podmínkách, které tvoří nedílnou součást smlouvy.

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na prodlouženi smlouvy, a to tak, že doba trváni všech dílčích smluv

uvedených v Příloze č. 1 tohoto dodatku se prodlužuje do 30. 9. 2021.

Tímto dodatkem se smluvní strany dále dohodly na změnách ve výši celkového nájemného dle smlouvy a změně částky za

černobílé a barevné kopie (výtisky), jak vyplývá z níže uvedené rekapitulace obsahu smlouvy.

Smluvní strany rekapitulují obsah smlouvy takto:

Doba trvání dílčích smluv této smlouvy, je specifikována v bodě 4.

Specifikace-konfigurace přístrojů

Počáteční stav počítadla: černobílých kopií/výtisků

Zúčtovací období: (3 čtvrtletně

□ jinak: ............

barevných kopií/výtisků

Dohodnutý minimální počet výtisků/kopií Cena za kopii/výtisk:

formátu A4 dle zvoleného měsíčního 1 kopie (výtisk) - v paušálu/nad paušál
paušálu:

ČERNOBÍLÉ 72.000 Ks 0,47 Kč/0, 17 Kč

BAREVNÉ 9.000 Ks 1 ,38 Kč/0,85 Kč

4. Specifikace - konfigurace přístrojů

Přesný počet a konfigurace přístrojů je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku - Aktuální seznam zařízení, umístění a

rozsah služeb, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
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5. Specifikace služeb

Kompletní servis

Dodávky originálního spotřebního materiálu

Dodávky originálních náhradních dílů

Náklady na práci technika

Kalibrace autocal

Systémový update 1

Systémový update 2

h
El
El
El
El
| | Placená služba

j~~| Placená služba

čas servisního zákroku dle

přílohy 4. specifikace a

konfigurace přístrojů:

(v pracovních hodinách)
Požadovaný čas zásahu: 8.00 16.00

16.00-18.00

16.00-22.00

El
|~~*| Placená služba

j | Placená služba

Papír: □ ANO - Originál (Triotec) □ ANO - Profi □ ANO Standard □ ANO - CF A4

(gramáž: )
Ě NE

Zavezení SM Měsíčně S
Kvartálně □
Jinak

Způsob odběru: vlastni odběr

dodáni pronajímatelem
□ ANO H NE

ESI ANO □ NE

Tvp služby Číslo služby PŘIOBJEDNANÉ SLUŽBY - Název služby: Cena bez DPH

Náklady za dopravu stroje: -

Instalace stroje:

Zaškolení: -

ePRO Comfort Součástí nájemného

Typ služby:

jednorázová / pravidelná

Cena za jednorázové služby CELKEM bez DPH:

Cena za jednorázové služby CELKEM včetně DPH: -

Typ služby:

jednorázová 1 pravidelná

Cena za pravidelné služby CELKEM bez DPH: Součástí nájemného

Cena za pravidelné služby CELKEM včetně DPH:

6. Platební podmínky

Měsíční nájemné a částka za dohodnutý počet kopií /

výtisků:

(cena měsíčního nájemného je uvedena včetně nákladů

na nájem a ceny za pravidelné služby zvolené nájemcem,

mimo ceny za služby jednorázové)

bez DPH

46.260,- Kč

vč. DPH

55.974,60 Kč

Způsob platby předem: na 3 měsíce: □ i i i
na 6 měsíců: □ (po vyčerpání zaplaceného počtu kopií bude vystavena nová faktura )

Nájemce hlásí závady na tel.: I nebo fax:

Veškeré služby a spotřební materiál nad rámec této smlouvy je nutné objednat a zaplatit samostatně.

Zvláštní ujednání:

1. Kopie a výtisky přesahující min. měsíční počet kopií a výtisků budou vyúčtovány 1x čtvrtletně za cenu

stanovenou v této smlouvě. V případě nedočerpání dohodnutého minimálního počtu výtisků/kopií bude

nedočerpaný objem odečten v těchto uvedených cenách - 0,17 Kč/1 ČB výtisk A4, 0,85 Kč/1 barevný

výtisk A4.

2. Papír typ Economy se zaváží k zařízením a je účtován zvláštní fakturou mimo fakturaci smlouvy za částku

0,12Kč/list A4. Tímto je vyňat z cen stran v této smlouvě a není touto smlouvou účtován. Smluvní strany se

dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem

daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že pronajímatel je nespolehlivým



plátcem ve smyslu § 106 a) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen („I
nájemce oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve

smyslu § 109 a) ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splněni dluhu nájemce vůči
pronajimateli.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud číslo účtu pronajimatele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je nájemce oprávněn část ceny

odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.
Taková úhrada bude považována za řádné splněni dluhu nájemce vůči pronajímateli.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude pronajimatel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, je nájemce oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo
na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu
nájemce vůči pronajímateli.

Tento dodatek se všemi jeho oddíly v bodech 1 až 6 byl řádně smluvními stranami přečten. Na důkaz souhlasu
s tímto dodatkem připojují oprávnění zástupci smluvních stran svoje vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž nájemce obdrží dva a pronajímatel jeden.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 29. 5. 2019, č. usn. 614/16/RM/19.

Smluvni strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či
nikoli - bude společně se smlouvou natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných
metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících
údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).. Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru
smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statutární město Opava. Nezajistí-li však
uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejněni povinna nejpozdéji do 30 dnů od uzavření této
dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně smlouvy se

zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně smlouvy
také druhé smluvní straně.

Tento dodatek přezkoumal za pronajímatele: Michal Vyjídák, obchodní ředitel oblasti

V Ostravě


