
NS/OOW-0079/2012

POOLOVA SMLOUVA O NAJMU A POSKYTOVANÍ SLUŽEB
DODATEK Č.4 :

1. Nájemce

Firma: Město Jaroměř

Adresa: nám. Československé armády 16

551 01 Jaroměř

IČO: 00272728

Odpovědná osoba: Josef Horáček

Funkce odpovědné osoby: starosta

Kontaktní osoba:

Číslo: 22512528
2. Pronajímatel

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

Žarošická 13, 628 00 BRNO

DIČ/IČO: CZ00176150/00176150

Zastoupení:

Zapsáno v OR KOS Brno dne 18.12. 1990, Rg. C 21999

Tel.: Fax:

3. Podmínky dodatku smlouvy o nájmu a poskytování služeb
Nájemce a pronajímatel uzavírají tímto dodatek, na jehož základě dojde k bezplatnému odvozu a likvidaci stroje
bizhub C220, č. smlouvy 12512529 (instalovaný 02/2012 - stav počítadel 504 000).
Jako náhrada bude pronajímatelem dodán repasovaný stroj bizhub C308 a zaveden pod smlouvu č. 12516708.
Navyšuje se celkové měsíční nájemné o 1 900 Kč bez DPH.
Zároveň se upravuji ceny za kopii výtisku A4 dle měsíčního paušálu.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dohodnutý minimální počet výtisků a kopií
formátu A4 dle zvoleného měsíčního

paušálu:

Cena za kopii a výtisk A4 dle měsíčního paušálu:

1 kopie (výtisk) - nad paušál / Kč

ČERNOBÍLÉ 15 000 0,367

BAREVŇE 11 000 0,927

4. Specifikace - konfigurace přístrojů

Počet
kusů

Označení Číslo smlouvy Platnost
smlouvy do:

Umístění

1 Konica Minolta bizhub C368 set GALLERY
Seš.finišer, brož.modul .děrovací modul
ePro ON-Line servis .Recognition Server.eCON

12514560 03/2020
sekretariát nám.ČSA 16

1 Konica Minolta bizhub C308 set OFFICE
Velkokapacitní kazeta
ePro ON-Line servis .Recognition Server.eCON

12514561 03/2020
kane. IT nám.ČSA 16

1 Konica Minolta bizhub C308 set OFFICE

PC-210 -2x zásobník papíru
ePro ON-Line servis,eCON

12516708 08/2024
3.patro nám.ČSA 16

1 Konica Minolta bizhub C224 set OFFICE +

Velkokapacitní kazeta , sešívací finišer vestavný
ePro ON-Line servis .Recognition Server.eCON

42531810 01/2020
3.patro nám.ČSA 3

Sešívající finišer: ^ ANO ( 0368 )
Termín dodání: 0308 - 07/2019



6. Platební podmínky

Nové měsíční nájemné za dohodnutý počet kopií /

výtisků: bez DPH 25 437,- Kč vč. DPH 30 778,77Kč

Smluvní strany se dohodly, že nájemce bezodkladně po uzavření tohoto dodatku smlouvy odešle dodatek
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR, a to v souladu se zněním zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Pronajímatel v této souvislosti prohlašuje, že tento dodatek smlouvy neobsahuje žádné
obchodní tajemství. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek smlouvy zveřejněn ani 3 měsíce od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Rada města Jaroměře schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č. NS/OOW-0079/2012 s firmou Konica Minolta Business
Solutions Czech, spol. s r. o., Brno - Židenice, IČ: 00176150, usnesením č. 0952-21-2019-OOW-RM ze dne
10.07.2019.

Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž nájemce obdrží 2 vyhotovení a pronajímatel obdrží
1 vyhotovení.

Dodatek č. 4 za nájemce přezkoumal za pronajímatele

V Brně dne V Jaroměři dne .2019Sil.


		2019-07-29T14:31:25+0000
	Not specified




