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Zahrnutých
v měsíční

Specifikace Za ízení
Typ Za ízení

Další identifikace

Vyse mes'g“ Sęlotky

Za Zarızenı

Černobílé

barevné

Poplatek Za tisk AĹı
černobílý

barevný

5 A3 50/55 ppm Duplex
Copy/Print/Scan Adobe PS3 PCLSc/ö One-Pass DADF 5
T
Total 31 ĹiO
AltaLink C8070 A3 70/70 ppm Duplex
Copy/Print/Scan Adobe PS3 PCLSc/6 One-Pass DADF 5
Trays Total 31 ĹiO Sheets, Horizontal Transport Kit, BR
Finsher Booklet Maker

Xerox AltaLink C8055

Xerox Alta Link C8070
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údržbu a Servis Za ízení: ANO

o formátu AĹı: ANO
_ 3 rac

CB toner: ANO

Ba
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k
u Servis
Poglatę Z°_udrzbˇu
ZarıZenı vyše mesíčního poplatku

dle objednaneho poctu a

typu za ízení
_

Platby nájemného budou probíhat měsíčně p edem.
Platby poplatkù Za tisky budou probíhat měsíčně Zpětné.

Doba trvání nájmu

48 měsíců

,
Celkový počet splátek nájemneho

A8 splátek

Pokrytí tonerem podle čl.VI. odst. 2:

Tato Rámcová nájemní Smlouvaje podepsána ve dvou vyhotoveních.
Další smluvní podmínky jsou uvedeny na následujících stranách.

Nájemce:

VPraze dne- 8 _[17-

v

2 8.

V Praze dne

Veronika Brázdilová,jednatelka

XEROX CZECH REPUBLIC s.r.O.

toner: ANO

software: ANO - Základní

Zakladni mesıcnı

Pronajímatel:

ˇ

Martin Marek, místostdrost

Městská Část Praha ,1

5% od každé barvy CMY a 7,5% od
barvy černé K/ 22,5% celkem

I.
P edmět Rámcové nájemní smlouvy
P edmětem Rámcové nájemní Smlouvy je:
a. pronájem Za ízení Xeroxem jako pronajímatelem a Klientem
jako nájemcem;
nebo
prost ednictvím
(buď
sám,
b. Závazek
Xeroxu
autorizovaného Xerox partnera) dodat, instalovat á uvést do
obvyklého provozu Za ízení a následně Zaškolit obsluhu;
c. Závazek Xeroxu Zajistit údržbu a servis Za ízení;
d. Závazek Klienta ádně užívat Za ízení a nep etěžovat jej
(ani krátkodobě);
e. Závazek Klienta hradit nájemné a jiné úhrady vyplývající
Z Rámcové nájemní smlouvy a právních p edpisů;
f. Závazek Klienta na své náklady poskytnout Xeroxu součinnost
p i plnění povinností Xeroxu.
Uzav ením této Rámcové nájemní smlouvy Klient výslovně
potvrzuje, že se p ed jejím podpisem seznámil se všemi
informacemi nezbytnými pro užívání Za ízení, tedy Zejména
spopisem vlastností a charakteristik Za ízení, návodem
k Obsluze, dále tzv. Akceptačním protokolem a konečně popisem

Za ízení a 'eho funkcí na internetových
mají pre nos sran y
p ípadě rozporů stránkáclHa
_(v

Klient uvědomí jakoukoli Zainteresovanou stranu o vlastnictví
Xeroxu k Za ízení a bude bez prodlení informovat Xerox o
jakýchkoli skutečnostech, které by mohly narušit, Omezit nebo
ohrozit vlastnické právo Xeroxu.

ll.
Objednávky Za ízení
Pro Objednání požadovaného počtu Za ízení Klient Zašle Xeroxu
písemnou, p ípadně e-mailovou objednávku, která musí
Obsahovat minimálně tyto náležitosti:
a. identifikační údaje Xeroxu a Klienta;
číslo a datum vystavení objednávky;
odkaz na tuto Rámcovou nájemní smlouvu;
termín dodání a instalace;
druh a množství objednávaných Za ízení; a
*.mç.ıešr jméno, p íjmení a tel. spojení oprávněné osoby Klienta.
P ijetí objednávky a její akceptací potvrdí Xerox písemně nebo
emailem.
Objednávky Za Klienta bude činit a p ípadně Změny objednávek
akceptovat:
Objednávky Za Xerox bude akceptovat a p ípadně navrhovat
Změny Objednávek:

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

Plnou akceptací objednávky dochází bez dalšího k automatické
Změně Odpovídajících p íloh Rámcové nájemní smlouvy.
Smluvní strany vždy k 31.12. p íslušného roku vyhotoví úplné
verze p íloh této Rámcové nájemní smlouvy, které byly změněny
objednávkami dle tohoto článku Rámcové nájemní smlouvy.

takto dodané Za ízení p evzít. Má-li Xerox dodat více Za ízení
najednou, p ipouští se dílčí plnění.
Pracovní hodinou se rozumí hodina od 09:00 - 16:00 v pracovní
dny, vyjma Státních svátků a jiných dnů pracovního klidu
(„Pracovní hodina“).
DO t í pracovních dnů po podpisu této Rámcové nájemní
smlouvy a dále po celou dobu trvání Rámcové nájemní smlouvy
Klient Zajistí a Xeroxu v Pracovních hodinách Zp ístupní
prostory, do kterých má být Za ízení dodáno, p ičemž tyto
prostory musi být po celou dobu trvání Rámcové nájemní
Smlouvy vybaveny dle požadavků pro provoz Za ízení
uvedených v popisu Za ízení a v návodu k obsluze (Zejména se
jedná O odpovídající nosnost podlah, prašnost, vlhkost, teplotu,
elektroinstalaci, rozměry místnosti apod.) a dále dle
up esňujících pokynů Xeroxu.
Za ízení bude dodáno v pracovních dnech v Pracovních
hodinách výše uvedených.
Klient poskytne Xeroxu veškerou součinnost vsouvislosti
s dodáním, včetně Zajištění p ístupu k internetu, do svého
intranetu, datových sítí, serveru apod. v rozsahu nezbytném pro
ádnou dodávku Za ízení.
Bude-li dodání Za ízení vyžadovat rozší ení či Změnu vstupních
či průchozích míst či jiný neobvyklý Způsob dodání, resp.
Za ízení nebude moci být p epravováno výtahem apod., nese
náklady vtéto souvislosti vzniklé Klient a doba dodání se
p imě eně prodlužuje.
Vykládkou Za ízení v místě dodání p echází na Klienta
nebezpečí škody na Za ízení a to až do odvozu Za ízení
Xeroxem Z prostor Klienta v p ípadě ukončení Rámcové
nájemní smlouvy, ledaže je škoda Způsobena Xeroxem.
Zaškolení obsluhy Za ízení proběhne v rámci dodání Za ízení,
respektive po dodání Za ízení.
provedeno
vzákladním
uživatelském
Zaškolení
bude
standardu, Zaškolení voblastí servisu, výměny či oprav dílů
Za ízení apod. je považováno za nadstandardní. Nadstandardní
školení, bude-li sjednáno v této Nájemní smlouvě, proběhne
vždy až po dodání a p evzetí Za ízení.
Školení bude provedeno vmístě dodání Za ízení, nebude-li
sjednáno jinak.
Školení budou vždy nejvýše dva pracovníci Klienta pro každé
Za ízení.
Klient Zajistí p ítomnost školených pracovníků pro účely školení
dle p edchozích pokynů Xeroxu.
Bude-li sjednáno dodávání papíru, bude místem dodání adresa
umístění Za ízení.
Klient může p emístit Za ízení pouze s p edchozím písemným
souhlasem Xeroxu, v opačném p ípadě se jedná o podstatné
porušení Rámcové nájemní smlouvy, pro které je Xerox
oprávněn okamžitě Odstoupit Od Rámcové nájemní smlouvy. Za
p emístění bude účtován poplatek dle platného ceníku Xeroxu.
Klient Zajistí Xeroxu po celou dobu trvání Rámcové nájemní
smlouvy a dále až do p ípadného odvozu Za ízení Xeroxem, na
Základě p edcházející žádosti Xeroxu, p ístup kZa íZení Za
účelem provedení servisního Zásahu, kontroly stavu Za ízení či
Zjištění stavu počítadel Za ízení.

IV.

P edání a p evzetí Za ízení
||I.
Lhůta a místo dodání Za ízení
Za ízení bude dodáno, nainstalováno a uvedeno do obvyklého
provozu (souhrnně dále jako „dodáno“ nebo „dodat“ nebo
„dodávka“ nebo „dodání“ apod. dle kontextu) ve lhůtě uvedené
vtéto Nájemní smlouvě, resp. v objednávce. Sjednáná lhůta je
uvedena jako p edpokládaná, p ičemž Odchylka vdodání
nep ekračující t i týdny není považována Za pozdní dodání Za
p edpokladu, že Xerox dočasně poskytne Klientovi náhradní
Za ízení, které bude po stránce funkcionalit na stejné či vyšší
úrovni než Za ízení.
Xerox je oprávněn Za ízení dodat i p ed termínem sjednaným
vtéto Nájemní smlouvě, resp. Objednávce. Klient se Zavazuje

A

Klient p evezme Za ízení bezprost edně po jeho dodání.
P evzetí Za ízení bude dále písemně potvrzeno ve formě
p edávacího/instalačního protokolu, jehož vzorje P ílohou č. 1
této Rámcové nájemní Smlouvy. Klient podepíše protokol
bezprost edně po dodání Za ízení.
Je-li mezi Xeroxem a Klientem sjednána p edplatba, Xerox je
povinen Za ízení ve sjednaném termínu dodat pouze v p ípadě,
že Klient uhradí p edplatbu ve sjednaném termínu. V p ípadě,
že se Klient Zpozdí s úhradou p edplatby, dodá Xerox Za ízení
v novém termínu, který stanoví podle svých aktuálních
možností.
V p ípadě, že Klient nepodepiše protokol, aniž by se na Za ízení
vyskytla podstatná vada bránící jeho ádnému užívání, je dnem
p edání Za ízení den jeho dodání.

Klient není oprávněn Za ízení podnajmout ani umožnit jeho
užívání jinému bez p edchozího písemného souhlasu Xeroxu,
v opačném p ípadě je Xerox oprávněn od této Rámcové nájemní
smlouvy odstoupit.

15.

V.
Doba trvání Rámcové nájemní smlouvy, doba trvání nájmu
Nájemní smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti zve ejněním v registru Smluv.
Tato Rámcová nájemní smlouva se uzavírá na dobu trvání 4 let
ode dne nabytí účinnosti smlouvy, ve vztahu k Za ízení, u něhož
doposud neuplynula sjednaná doba nájmu (viz titulní strana či ćl.
ll), však neskončí d íve než uplynutím sjednané doby nájmu.
Doba trvání nájmu bude zahájena prvním dnem kalendá ního
měsíce následujícího po dni dodání Za ízení a bude trvat po dobu
Sjednanou v této Nájemní smlouvě, nep ekračující 5 let.

16.
17.

Vl.
Nájemné a platební podmínky

.07

Výše nájemného je sjednána v této Nájemní smlouvě. K splátce
nájemného bude dále Klient hradit poplatek Za údržbu a servis
Za ízení a poplatky dle počtu provedených tisků ve výši uvedené
v této Nájemní smlouvě (společně dále jako „nájemné“),
Bude-li k Za ízení dodán software, bude Klient hradit Xeroxu
odměnu za užívání softwaru ve výši Sjednané v této Nájemní
smlouvě.
Klient je povinen hradit nájemné (a p ípadně odměnu za užívání
softwaru) bez Ohledu na to, zda Za ízení, respektive software
užívá či nikoli.
P edplatba se považuje za navýšení první měsíční splátky. Klient
je povinen uhradit p edplatbu ve sjednaném termínu.
Tiskem se rozumí tisk i kopie provedená prost ednictvím Za ízení.
Oboustranný tisk bude účtován jako dva tisky.
Klient uhradíXeroxu úplatu i za Období Od dodání Za ízení (podpis
p edávacíhO/instalačního protokolu) do Zahájení nájmu („úvodní

období“) a to ve výši odpovídající 1/30 základní měsíční splátky

10.

11.
12.
13.

14.

nájemného Za každý den úvodního Období plus úhradu za
provedené tisky v tomto Období.
Fakturace nájemného a poplatku za servis údržbu bude probíhat
tak jak je uvedeno na p ední Straně této Rámcové nájemní
smlouvy. Vyúčtování a fakturace tisků bude probíhat tak jak je
uvedeno na p ední straně této Rámcové nájemní smlouvy.
Uhrady budou hrazeny na účet Xeroxu uvedený v této Nájemní
smlouvě, pop ípadě na fakturách Xeroxu.
K částkám uvedeným v této Nájemní smlouvě bude p iúčtováno
DPH, daně ajiné poplatky a Odměny ve výši vyplývající z právních
p edpisů (vyjma daní z p íjmů ajiných obdobných daní).
Faktury Xeroxu jsou splatné ve lhůtě 21 dní od data vystavení.
Xerox bude Klientovi posílat faktury ve formátu PDF. Elektronická
faktura bude opat ena digitálním elektronickým podpisem.
Poplatky Za tisky mohou být Xeroxem měněny v návaznosti na
meziroční inflaci v ČR (spot ebitelské ceny) v p edcházejícím
kalendá ním roce tak, jak je publikována Ceským statistickým
ú adem či jiným ú adem, který jej p ípadně nahradí, nebo
v návaznosti nˇa změny Oﬁciálního devizového kursu Kč vůči EUR
vyhlášeného CNB o více jak 5% oproti oficiálnímu devizovému
kurzu Kč vůči EUR vyhlášeného ČNB ke dni podpisu Rámcové
nájemní smlouvy (p epočítáno čtvrtletně k poslednímu dni
p íslušného kalendá ního čtvrtletí) nebo v návaznosti na zvýšení
maloobchodních cen spot ebního materiálu.
Za ízení je vybaveno vestavným softwarovým modulem SMart
eSolutiOn (dále jen „SMart eSolution“) umožňujícím:
I
automatický odpočet počítadel

SMart eSolution funguje na základě aktivace provedené Klientem
prost ednictvím p ipojení k síti internet. K využívání aplikace
SMart eSolution je Klient povinen Zajistit stálé p ipojení Za ízení
k síti internet, v opačném p ípadě Xerox neodpovídá za správnou
funkčnost této aplikace. Klient souhlasí s automatickým sběrem

18.

19.

dat prost ednictvím SMart eSolutiOn. O aktivních službách
SMart eSolution bude Klient Xeroxem informován.
Klient je povinen poskytnout Xeroxu Odečty počítadel Za ízení
k poslednímu dni každého kalendá ního měsíce, nebo kdykoli,
dle žádosti Xeroxu. K hlášení stavu počítadel může Klient využít
aplikace SMart eSOIutíon - vtomto p ípadě dochází k hlášení
stavu počítadel automaticky bez nutné účasti Klienta, dále může
Klient zadat stav počítadel p es webové rozhraní Xerox,
poslednim způsobem je hlášení Stavu počítadel Klientem emailem, pop . telefonicky p íslušným zaměstnancům Xeroxu za každé využití této služby bude Klientovi účtován poplatek ve
výši 25,- Kč. Pokud Klient neumožní automatický sběr informací
prost ednictvím SMart eSOlutiOn, ani pro hlášení O stavu
počítadel nevyužije jiného zde uvedeného Způsobu, Klient
uhradí Xeroxu poplatky dle odhadu stavů počítadel
provedeného Xeroxem. Opravy účtování je Xerox povinen
uskutečnit v následujících fakturacích, jakmile mu budou Známy
skutečné stavy počítadel.
Budou-li v této Nájemní smlouvě sjednány dodávky papíru, je
Xerox oprávněn měnit cenu papíru dle vývoje na
maloobchodním trhu této komodity.
V p ípadě prodlení Klienta s platbou činí úrok z prodlení 0,05%
z dlužné částky za každý den prodlení. Povinnost platit úroky
Z prodlení trvá i po ukončení této Rámcové nájemní smlouvy.
Je-Ii Klient v prodlení, respektive pokud Klient Za ízení
podnajme či p enechá jinému k užívání, je Xerox vůči Klientovi
Oprávněn:
a. Zastavit veškeré další dodávky a služby,
b4 dočasně odebrat Za ízení,
c. dočasně uvést Za ízení mimo provoz,
Zároveň se stávají okamžité splatné všechny faktury, které již
byly nebo budou vydány, a kteréještě nejsou splatné, a to až do
odstranění prodlení Klienta.
Úprava cen v souladu s touto Nájemní smlouvou nebude
důvodem ukončení této Rámcové nájemní smlouw.

VII.

Údržba a servis Za ízení
Xerox zajistí údržbu a servis Za ízení prost ednictvím
tzv. servisních zásahů.
Servisem a údržbou se pro účely této Rámcové nájemní
smlouvy rozumí:
a. Udržování funkčnosti Za ízení, což zahrnuje údržbu a
Opravy za ízení, poplatky za práci během Pracovních hodin,
dopravu, poskytnutí a montáž nezbytných náhradních dílů;
b. Dodáváni pot ebného Spot ebního materiálu, kterým se
rozumí materiál pro kopírování
i. pro barevné Za ízení- v barvě černé do pokrytí plochy
uvedené na titulní straně Rámcové nájemní smlouvy
a rovněž veškerý barevný spot ební materiál včetně
barevného toneru do pokrytí plochy uvedené na titulní
straně Rámcové nájemní smlouvy.
ii. pro černobílé Za ízení - vbarvě černé do pokrytí
plochy tonerem uvedené na titulní straně Rámcové
nájemní smlouvy
Nezahrnuje však papír a p íslušenství (sešívačka a sponky
do sešívačky, lepicí páska atd.);
P i vyšším pokrytí budou tonery 1x ročně, respektive k datu
ukončení této Rámcové nájemní smlouvy doúčtovány dle
aktuálního ceníku Xeroxu.
Servisní Zásah bude Zahájen průměrné dO doby uvedené na
titulní straně Rámcové nájemní smlouvy poté, co Klient nahlásí

Xeroxu zjištěnou Závadu telefonicky na _nebo

Chester na
adrese
webové
aplikace
s p ihlédnutím k jejich aktuální skutečné
pot ebě (dále jako „Oznámení“). Průměr bude zjišťován
pololetně. Oznámení musi obsahovat skutečný aktuální stav
počítadla Za ízení, v opačném p ípadě nemusí Xerox servisní
Zásah učinit.
Odstranění vady bude ukončeno do doby uvedené na titulní
straně Rámcové nájemní smlouvy poté, co bude proveden
servisní zásah. Vada se má za Odstraněnou i dodáním
prost ednictvím

dočasného náhradního Za ízení, které bude po stránce
funkcionalit na stejné či vyšší úrovní než vadné Za ízení. Bude-li
vada Za ízení odstraněna včas, nebude vada považována Za
porušení povinnosti Xeroxu.
V p ípadě p ekročení doby OdeZvy nebo opravy uvedené na titulní
straně Rámcové nájemní smlouvy uhradí Xerox Klientovi smluvní
pokutu ve výší 1000,- Kč Za každý p ípad a další započatý den
p ekročení stanovené doby4
VZa ízení nesmí být použit jiný papír než papír doporučený
výrobcem, jiný toner, jeho část, součást, která nebyla dodána
nebo doporučená Xeroxem, zejména ne repasovaný toner nebo
toner Zjiných Za ízení; to samé plati o používání součástek od

jiných výrobců.

10.

Klient není oprávněn provádět jakékoliv neodborné Zásahy do
technických nebo softwarových částí Za ízení. V p ípadě, že
k vadě Za ízení dojde v důsledku porušení této povinnosti Klienta,
náklady na odstranění vady nese v plném rozsahu Klient. Xerox
není povinen vtakovem p ípadě poskytnout Klientovi náhradní
za ízení, a to po celou dobu odstraňování vady.
Výše poplatku Za poskytnutí údržby a servisu je uvedena v úvodu
této Rámcové nájemní smlouvy. V tomto poplatku není Zahrnuta
Odměna Za:
a. Servisní Zásah provedený na Základè žádosti Klienta mimo
Pracovní hodiny;
b. servisní Zásah ohledně vady Za ízení Způsobené používáním
nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze či používáním
v rozporu s účelem, ke kterému je Za ízení určeno, použitím
materiálů nebo náhradních dílů, které nebyly dodány ani
doporučený Xeroxem; neodbornou údržbou či prováděním
oprav, resp. jiných Zásahů osobami, které ktomu nebyly
ádně a odborně vyškolený a autorizovány; škodní událostí
nemající původ v Za ízení; místem jeho používání; výpadky či
vadami elektrické, internetové, datové či obdobné sítě;
p emístěním Za ízení Z místa dodání (není-li p emístění
prováděno Xeroxem).
c. servisni Zásah ohledně Klientem odstranitelné vady jako
nap íklad Zaseklé papíry, Klientem vyměnitelné spot ební
materiály atp.
d. opakované p ekročení pokrytí tisku tonerem.
Odměna dle výše uvedeného odstavce bude účtována dle
aktuálního ceníku Xeroxu.
Údržba a servis Za ízení nebudou Xeroxem poskytovány po
skončení nájmu, ledaže smluvní strany uzav ou o údržbě a servisu
zvláštní smlouvu.

10.

11.

12.

13.

14.
Vlll.
Software
Klient je Software dodaný spolu se Za ízením oprávněn užívat
pouze Způsobem vyplývajícím Z povahy Za ízení a pouze
k užívání Za ízení.
Porušení povinnosti Klienta ohledně softwaru je považováno Za
podstatné porušení Rámcové nájemní smlouvy, pro které je Xerox
oprávněn okamžitě odstoupit od Rámcové nájemní smlouvy.
Pro účely této Rámcové nájemní smlouvy se rozumí:
Aplikačním SW Specifický individuální software, který
umožňuje funkcionality Xerox Za ízení nad rámec funkcionalit
umožněných Základním SW a v p ípadě Za ízení, které nejsou
rámec funkcionalit
Značky Xerox, funkcionality nad
umožněných Operačním Systémovým softwarem takového
Za ízení;
Deaktivačním kódem počítačový kód, který je schopen
automaticky deaktivovat ádné fungování Za ízení Xerox nebo
software;
Diagnostickým SW software, používaný k diagnostice
problémů a vyhodnocení provozu Za ízení Xerox;
Základním SW software Xeroxu nebo software t etí strany
vložený, instalovaný či jinak se nacházející v Xerox Za ízení a
pot ebný pro fungování Za ízení Xerox podle Zve ejněny'ch
specifikaci;
Koncovým uživatelem Klient;
SW Zahrnuje Aplikační i Základní SW.
Výrazy ohledně SW se týkají i dokumentace k danému SW.
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16.

17,

Je-lí výrobek SW nebo Zahrnuje SW, licenční vztah k takovému
SW existuje mezi koncovým uživatelem a Xeroxem.
Licenční software Znamená Základní SW nebo Aplikační SW ale
nikoli Diagnostický SW. Diagnostický software není licencován
pro koncové uživatele. Koncový uživatel se zavazuje
spolupracovat s Xeroxem p i p ijímání Opat ení k Zabránění
neoprávněnému použití nebo kopírování Diagnostického SW,
v rozsahu důvodně požadovaném Xeroxem.
Licenční podmínky k SW jsou Stanoveny a průběžně
aktualizovány Xeroxem.
Licence k Základnímu SW se uděluje jako nevýhradní a
nep evoditelná na jednotlivé Za ízení k užívání v místě instalace
Za ízení. Pokud je Za ízení dodáno v konﬁguraci sjinými
Za ízeními, smí být Základní SW užíván pouze v této
konﬁguraci.
Licence k Aplikačnímu SW se uděluje jako nevýhradní a
nep evoditelná na jednotlivé za ízení k užívání v místě, kde se
v době instalace Aplikačního SW Za ízení nachází a to na dobu,
po kterou má koncový uživatel Zaplaceny všechny poplatky
týkající se daného Aplikačního SW.
Každá jazyková verze Základního a Aplikačního SW je
samostatné autorské dílo. Pokud jazyková verze SW není
aktivována, je nezbytné vyžádat si souhlas Xeroxu a uhradit
p íslušné poplatky určené Xeroxem.
Zejména neni p ípustné: (í) distribuovat, rozmnožovat (včetně
vytvo ení Záložních kopií), upravovat, vytvá et deriváty,
dekompilovat, ani Zpětné analyzovat Základní SW ani Aplikační
SW s výjimkou p ípadů povolených p íslušným právním
p edpisem, (ii) aktivovat software dodávaný s nebo v za ízení
Xerox v neaktivovaném Stavu, nebo (iií) umožnit ostatnim, aby

tak činili.

Majetková práva k Základnimu SW a Aplikačnímu SW a veškerá
autorská práva a práva duševního vlastnictví k nim náleží vždy
pouze Xeroxu a / nebo jeho poskytovatelům licencí (tito jsou
považováni Za t etí osoby oprávněné Z těchto licenčních
podmínek a Z omezení odpovědnosti vroahu týkajícím se
takového softwaru).
Základní SW a Aplikační SW obsahuje důvěrné informace
a koncový uživatel Zajisti, že, on, jeho Zaměstnanci a ostatní,
kte í pot ebují použít takový software pro držitele licence,
udržovali tyto informace v tajnosti.
Není p ípustné odstraňovat označení o důvěrnosti obsažené
v Základním SW nebo Aplikačnim SW a je nezbytné Zahrnout
takové označení do všech úplných nebo částečných
rozmnoženin.
Koncový uživatel nesmí p evést ani postoupit žádné Ze svých
práv nebo povinnosti k SW.
Licence pro Základní SW bude ukončena (i) okamžitě,
k ukončení užívání daného Za ízení, respektive ukončení držby
Za ízení nebo (ii) po ukončení jakékoli dohody, podle níž má
koncový uživatel v nájmu Za ízení (ledaže si koncový uživatel
Za ízení Zakoupil),
PO ukončení licence k použítí Základního SW a / nebo
Aplikačního SW, je koncový uživatel povinen se ihned Zdržet
používání takového SW a musí vydat Xeroxu takový SW včetně
všech jeho kopií anebo umožnit Xeroxu respektive Partnerovi
jeho odstranění.
Pokud koncový uživatel vlastní Za ízení a chcetejej prodat nebo
p evést na t etí Osobu, můžete požádat, aby Xerox p íslušné
t etí osobě udělili licenci k užívání takového Základního SW
nebo Aplikačního SW. Licence k užívání p íslušného Základního
SW nebo Aplikačního SW Xerox nabídne tak, aby SW byl užíván
v Xerox Za ízení či pro provoz Xerox za ízení, a to Za aktuálně
platných podmínek Xeroxu a poplatků S tím p edpokladem, že
Za ízení Xerox bude muset i nadále Zůstat v rámci Evropského
hospodá ského prostoru a že Xerox takovým postupem
neporuší žádný svůj Závazek či práva jine osoby.

Za ízení může obsahovat Diagnostický SW. Diagnostický SW a

p ístup k němu p edstavuji důvěrné informace společnosti
Xerox. Práva k Díagnostickému SW náleží vždy pouze Xeroxu
a/nebo p íslušným poskytovatelům licencí pro společnost Xerox.
Po ízením či užíváním Xerox za ízení nevzniká žádné právo

kužiti Diagnostickěho SW a koncový uživatel nesmí jej

používat, reprodukovat, distribuovat či Zve ejňovat pro jakýkoli
účel (ani toto nesmí umožnit t etí straně). `Je-li Za ízení Xerox
udržováno osobou neautorizovanou společností Xerox, musí být

19.

20.

21.

22.

23.

p ípadné
Oprávnění
k užití
Diagnostického
SW
ešeno
samostatnou licenční Smlouvou a bude podléhat Zaplacení
licenčních poplatků s tím Spojených.
Základní SW a Aplikační SW mohou obsahovat, nebo mohou být
upraveny tak, aby obsahovaly Deaktivační kód. Deaktívační kod
může být aktivován, jestliže: (i) společnosti Xerox je Odep en
p imě ený p ístup k Základnímu SW nebo Aplikačnímu SW
nezbytný kpravidelněmu Znovu nastavení kódu, (ii) porušení
některého ustanovení této Rámcové nájemní Smlouvy nebo jině
dohody, podle které užíváte Základní SW nebo Aplikační SW,
nebo (iii), licence k užívání Základního SW nebo Aplikačního SW
byla ukončena. Deaktivační kód nesmí být měněn či jinak do něj
Zasahováno ani Obcházen a ani tO nesmí být umožněno jiným.
Xerox a / nebo jeho Zástupci jsou oprávněni, aby pO p edchozí
výzvě provedli audit používání Základního SW a Aplikačního SW,
Zejména zpohledu dodržování těchto licenčních podmínek a
Zajištění integrity Diagnostického SW. Koncový uživatel Zajistí
pomoc, kterou společnost Xerox může rozumně požadovat p i
provádění auditů.
Xerox je oprávněn Znovu nastavit a / nebo modifikovat Základní
SW a / nebo Diagnostický SW uložený v Xerox za ízení.
Koncový uživatel je povinen dodržovat všechny p íslušné Zákony
O kontrole vývozu a p edpisy Spojených států, Evropské unie a
Ceské republiky a Zajistí, Že Základní SW a Aplikační SW se
nevyváží,
p ímo
nebo
nep ímo,
v
rozporu
s těmito Zákony a p edpisy.
Licenční podminky mohou být Xeroxem či jím vě enou osobou
průběžně aktualizovány.

IX.
Ukončení Rámcové nájemní smlouvy
Klient je Oprávněn ukončit Rámcovou nájemní smlouvu výlučně
takto:
a. odstoupením, v p ípadě opakovaného podstatného porušení
povinnosti Xeroxu, které nebylo napraveno ani ve lhůtě 30 dni
plynoucí ode dne, kdy byl Xerox písemně uvědomen Klientem
O porušení a O možnosti ukončení Rámcové nájemní smlouvy
Odstoupením, nebude-li porušení odstraněno.
b. Odstoupením v p ípadě nemožnosti plnění deﬁnOvané
p íslušnými právními p edpisy.
Xerox je oprávněn ukončit Rácvou nájemní smlouvu výlučně
takto:
aÁ Odstoupením,
v p ípadě
prodlení
Klienta
s úhradou
nájemného či jiných úhrad.
b. odstoupením, v p ípadě opakovaného podstatného porušení
povinností Klienta, které nebylo napraveno ani ve lhůtě 30 dní
plynoucí ode dne, kdy byl Klient písemně uvědomen Xeroxem
O porušení a O možností ukončení Rámcové nájemní smlouvy,
nebude-li porušení odstraněno.
c. odstoupením, je-li u Klienta instalováno Za ízení shodného
typu jako Za ízení, p ičemž k některému Z nich Klient nemá
s Xeroxem (nebo autorizovaným partnerem Xeroxu) uzav enu
Rámcovou nájemní smlouvu anebo smlouvu O plném servisu
a údržbě anebo taková smlouva byla ukončena.
d. Odstoupením v p ípadě nemožnosti plnění deﬁnOvané
p íslušnými právními p edpisy.
e. Odstoupením, v p ípadě Zahájení insolvenčního ízení ve věci
Klienta jako dlužníka.
f. Odstoupením, jak je popsáno vjiných ustanoveních této
Rámcové nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva sjednaná na dobu určitou nemůže být ukončena
výpovědí. Smluvní strany výslovně sjednávají, Že ustanovení §

2227, 2228, 2232 a 2320 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského

Zákoníku, vplatnem Znění (dále jen „Občanský Zákoník“), se
nepoužijí.
V p ípadě ukončení Rámcové nájemní smlouvy Ze strany Xeroxu
důvodným Odstoupenim, zánikem Za ízení, Zníčením Za ízení,
krádeži nebo Zcizením Za ízení, Za které nenese Odpovědnost
Xerox:
a. Klíentjednorázově zaplatí Xeroxu ﬁnanční kompenzaci, která
se vypočítájako násobek Základní měsiční splátky nájemného
(platně p ed ukončením Rámcové nájemní smlouvy) a počtu

kalendá ních měsíců Od ukončení Rámcové nájemní
smlouvy do uplynutí původně dohodnuté doby trvání
Rámcové nájemní smlouvy. Pokud by kukončení došlo
vjíný den než v posledni den kalendá ního měsíce,
kuvedené částce dOplatí Klient ještě sumu, která by
Odpovídala (pokud by Nájemní smlouva nadále bez
Omezení trvala) poměrné časti základní měsiční splátky
nájemného ode dne ukončení Rámcové nájemní smlouvy
do skončení daného kalendá ního měsíce,
b. Klient jednorázově Zaplatí Xeroxu náklady na Odvoz
Za ízení z místa, kde se Za ízení nachází a dále
administrativní poplatek Za Odvoz Za ízení.
Ustanovením odst. 4 nejsou dotčena jiná práva vyplývající
Z právních p edpisů. Ustanovení Odst. 4 a 5 p etrvá ukončení
Rámcové nájemní smlouvy.
V p ípadě, Že po skončení nájmu nedojde k p evodu
vlastnického práva kZa íZení ve prospěch klienta, je Klient
povinen vrátit Za ízení Xeroxu ve stavu, vjakém Za ízení
p evzal s p ihlédnutím k Obvyklému Opot ebeni. Za tímto účelem
je Klient povinen nejméně 10 dní p ede dnem ukončení doby
nájmu písemně informovat Xerox O termínu Odevzdání Za ízení.
V p ípadě, že termín Odevzdání Za ízení bude Klientem
stanovený na víc jak 3 dny po uplynutí doby nájmu, je Klient
povinen Zaplatit Xeroxu alikvotní část nájemného p ipadajícího
na počet dní Od uplynutí doby nájmu až do Odevzdání Za ízení
Xeroxu, kromě p ípadu, že kpozdějšímu Odevzdání dojde
prodlením Xeroxu. Klient je však povinen Za ízení vrátit
nejpozději do 15 dní Od ukončení nájmu, pokud se Smluvní
strany nedOhOdnou jinak.
Tato Nájemní smlouva může být dále ukončena následujícími
Způsoby:
a) p evodem vlastnictví k Za ízení na Klienta,
b) trvalým vy azením Za ízení Z provozu,
c) dohodou smluvních stran.
K ukončení této smlouvy trvalým vy azením Za ízení Z provozu
dojde výlučně V p ípadě Odcizeni nebo úplného zničení Za ízení.
V p ípadě, že má dojít ke Změně vlastnické struktury Klienta
nebo ke Změně jeho právní formy podnikání či k fúzi anebo jiné
p eměně, je Klient povinen tuto skutečnost nahlásit p edem
Xerox. Xerox v takovém p ípadě má právo Od této Rámcové
nájemní smlouvy odstoupit. V p ípadě nenahlášení této změny
má Xerox rovněž právo Od Rámcové nájemní smlouvy odstoupit.

X.
Od pověd nost
Xerox Odpovídá Za škodu maximálně Za všechny škodni události
související s Nájemní smlouvou do celkove' Souhrnné výše 9
násobku Základní měsíční splátky nájemného sjednaněho v této
Nájemní smlouvě beZ DPH.
Xerox neodpovídá Za Ztrátu Obchodu nebo Zisku, ani Za
jakoukoli nep ímou nebo následnou škodu, ani Za možnou Ztrátu
uložených informací.
K Okolnostem vylučujícím odpovědnost (§ 2913 Odst. 2
Občanského Zákoníku) se p ihlíží bez Ohledu na to, kdy
nastanou.

XI.
Pojištění
Klient je povinen na své náklady uzav ít pojištění kZa íZení
u renomované pojišťovny proti všem Obvyklým rizikům, a to
nejpozději kdatu dodání Za ízení a svým nákladem udržovat
tOtO platně pojištění pO celou dObu trvání této Rámcové nájemní
smlouvy.
Za ízení bude pojištěno na částku ObvyklOu.

XII.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 1799, 1800
a 1805 odst. 2 Občanského Zákoníku se nepoužijí.
Klient na sebe p ebírá nebezpečí Změny okolností ve Smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského Zákoníku.
Tato Nájemní smlouva může být měněna pouze písemnou
formou, podepsanou smluvními stranami nebo jejich jménem.
V p ípadě, Že se Změní identiﬁkace bankovního účtu anebo má
dojít ke Zmënë kontaktní osoby, p íslušná strana je povinna
oznámit tuto Změnu druhé straně bez Zbytečného odkladu,
a to prost ednictvím e-mailu s elektronickým podpisem
oznamující smluvní strany anebo prost ednictvím písemného
oznámení, které bude doručeno v originálním provedení
a bude obsahovat ú edně ově ený podpis osoby oprávněné
jednat jménem OZnamující smluvní strany.

Tato Nájemní smlouva se ídí právním ádem České republiky.
Smluvní Strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 Občanského

Zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 4 roky.

Bez p edchozího písemného souhlasu druhé Smluvní Strany není
možné p evést ani postoupit Rámcovou nájemní smlouvu ani
jakékoli Z práv a povinností Z nich vyplývajících
Veškeré Spory vyplývající Z Rámcové nájemní smlouvy se jich
týkající budou s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího
soudu p i Hospodá ské komo e České republiky a Agrární komo e

České republiky podle jeho

ádu a Pravidel t emi rozhodci.

Místem ízení bude Praha.
V p ípadě, že některé ustanovení Rámcové nájemní smlouvy je či
se Stane neplatným a/nebo neúčinným, zůstávají ostatní
ustanovení Rámcové nájemní smlouvy vplatnosti a účinnostiĂ
Strany tímto ujednávají, že nahradí neplatné (neúčinné)
ustanovení Rámcové nájemní smlouvy jiným platným a účinným
ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá
obsahu a smyslu původního neplatného (neúčinnéh ) ustanovení.

P ílohy:
1)
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Vzor p edávacího/instalačního protokolu

V Praze dne...

V Praze dne

Q lćí »ZO/7

v2.
Městská část Praha
Martin Marek, místo

XEROX CZECH REPUBLIC S.
Veronika Brázdilová, jednatel

DOLOŽKA
Na Základě dikce § 43 Zákona č. l3l/2000 Sb., o hl. městě Praze V platném Znění a v Souladu
S usnesením RMČ č. 000207/2019 ze dne 3.6.2019 Se Osvědčuje právní úkon Spočívající
v uzav ení kupní smlouvy mezi MČ Praha 17 a Společností XEROX CZECH REPUBLIC S.r.o. a
potvrzuje Se Splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

Pově ení členové

Praha 17
zastupitelstyvfč

P íloha č. I

Xerox

Instalační/ p edávací protokol
Zákazník:
Název:

Ulice, č.p.:
PSČ, Město:
IČ:

DIČ:
Zákazník potvrzuje, Že Společnost XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. V Souladu S podmínkami uzav ené
Smlouvy dodala, nainstalovalá a uvedla do provozu následující za ízení:
Za ízení:
Model:

Výrobní číslo:
Datum instalace:
Černobílé celkem

Černobílé A3

Barevné celkem

Barevné A3

Stav počítadel:

Misto instalace:
Název:

Ulice, č.p.:
PSČ, Město:
Patro / místnost:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Instaloval:

Demonstrace funkčnosti:
Kopírování

|:|

Základní školení:
Doplnění papíru EI

Faxování

|:]

Scanování

EI

Tisk E]

Výměna spot ebního materiálu |___\ Zásek papíru |:|

Smlouva:

FSMA III

Nájem III

T+M U

SmartE

E]

Běžné chybové hlášky E]

FM III

Zákazník prohlašuje, Že výše uvedene' za ízení je plně funkční a bez zjevných vad a Že jej tímto p evzal
(včetně návodu k obsluze).

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

Za XEROX CZECH REPUBLIC S. r. o.

Za Zákaznika

€`

