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Vysoká škola báňskáu'l'echnická univerzita Ostrava

Sídlo: tř. 17. listopadu 15, 70833 Ostrava Poruba

DIČ/IČ: 6261989100 í 61989100

Korespondenční adresa: Lumírova 13. 70030, Ostrava - Výškovice

Odpovědná osoba: doc.lng. Petr Kučera, Ph. D., Vedoucí pracovník

  
Kontaktní osoba:
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Číslo smlouvy: 14236714, číslo zákazníka: 424529

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

Sídlo: Žarošická 13, 62800 Brno

DIČ/IČ: (3200176150 I 00176150

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 21999

Bankovní spojení

Odpovědná osoba:\—obchodní ředitel oblasti

Kontaktní osoba

Email:

Tel: + (

 

I|l„ PŘEDMĚT SMl ouvv

Touto smlouvou dodavatel a odběratel sjednává nájem a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě.

a) Podmínky

Doba trvání smlouvy: 48 měsíců Frekvence plateb: Měsíčně Zúčtovací období: Čtvrtletné

Stránková služba

 

Dohodnutý minimální |:iočetkopiílvýtisků * .. , . pap”; i

formátu A4 dle zvoleného měsíčního paušálu: Cena za kopu ) vytlsk': tyl) počet stran A4 počet stran A3 |

Černobílé 0 Stran 0,17 Kč Bez papíru 0

.BĚIŠYDĚ.. 0 stran 0.90 Kč Bez papíru

b) Konfigurace zařízen

Název bizhub C2246 Objednací číslo: ASC4021

Základní Rychlost 22stran/min barevně i čb. Standardně obsahuje. 288 RAM,řadič Emperon, boční vstup, 2 kazety na papírl2x500 listů),HDD

rybareni 250GB,rluplex,vývojnice a fotoválce C.M,Y.K; CD/DVD s ovladači a návodem

Přislušenství: *

Číslo zboží Označení Množství \

996927-AB-09488-00 ABBYY FineReader12 PE/OEM/CZ 1

996927-BH-FOLIE-10X4 Nálepka s QR kódem JAK NA TO 1 i

- Statická nalepovací fólie v českém jazyce určena pro nalepení na stroj - nálepka obsahuje QR kód

odkazující na web JAK NA TO; rozměry 10 x 4 cm

996927-PA3CZMLK4SCZ Obrázkový návod ke strojí. CZ 1

- Čtyřstrankový návod v českém jazyce (A3, zaíavony ve fólii) včetně přihlašování pomocí embedded

íennínálu Safe O; v balení návodu jsou přiloženy oboustranně lepící pásky

99600D24030 iTraining- online videoškoleni 1

l

9967003545 1 DK—510 stolek pod stroj 1

- úložrtýproslor pro tiskova média aji/re materiály. pojezdová kolecka. stabilizační noha % \

ASCF-'WYl : DF-624 podavač originálu ; 1 ;

_ , _ , _- automatický oboustranný otáčející podavač dokumentu, kapacita 100 listů , , , i

c) Specifikace služeb

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude poskytovat servisní služby a dodávky spotřebního materiálu pro tiskove zařizení uvedené v odst. íll. Předmět

smlouvy b) Konflgurace zařízení.

Základní doba reakce je 16 hodin a to v pracovních dnech od 8:00-16:00 hod. Pokud je smluvně sjednána jiná doba reakce, řídí se doba reakce dle tohoto

individuálního ujednání, ktere je nedílnou součástí této smlouvy. V případě, že je součástí dodávky SW řešení, platí pro servisní služby SW řešení smluvní

podtnínky uvedené v samostatné příloze této smlouvy.

Objednané služby jednorázové:



Í Číslo služby Název Množství Cena celkem

‘#SEDOPD150TF04O : Dopravné D150 (kompletní služba) 1

‘#SE902001001 ‘ Instalace stroje (v ceně připojení k 1 PC) 1

1iCelkem za jednorázové služby
1 000,00 Kč .

Objednané služby periodické:

j Číslo služby Název Množství Cena celkem

I‘#SMEPROCOMFORT Í ePRO Comfort (GPRS) - proaktivní servis online 1

| Celkem za periodické služby 100,00 Kč (
. )

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Í Platba za zařízení Periodické služby Stránkový paušál Periodické platby celkem Jednorázové platby celkem Kauce

Í (měsíčně) (měsíčně) (měsíčně) (měsíčně) (nepodléhá evidenci DPH)

,1 190,00 Kč 100.00 Kč — Kč 1 290,00 Kč 1 000,00 Kč - Kč .

Způsob platby: Platba bankovním převodem

Splatnostjednorázových plateb: 30 dnů Splatnost periodických plateb: 30 dnů

Všechny uvedené ceny na smlouvě jsou bez DPH, není-li uvedeno jinak. Kupující je povinen zaplatit k cenám rovněž DPH v aktuální sazbě.

V. MÍSTO UMÍSTĚNÍ! REALIZACE SLUŽEB, ODPOVĚDNÉ KONTAKTNÍ OSOBY

a) Misto umístění / instalace zařízení ,.

Název: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava Umistení / Kancelar: 0220

Ulice, č,p,: Lumírova 13 Doba převzetí (od - do / mimo): 8-14

Město: Ostrava - Výškovice, 70030

b) Odpovědná kontaktní osoba odběratele k zařízení

Za poskytnutí údajů o technických podmínkách instalace a provozu zařízení za odběratele odpovídá:

Jméno:

Telefon:

Email:

VI. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ A PODPISY

Práva a povinnosti stran se řídí touto smlouvou, k ní připojenými obchodními podmínkami a dalšími přílohami, na které se smlouva nebo obchodní podmínky

odvolávají. Strany prohlašují, že se seznámily se smlouvou, obchodními podmínkami a dalšími přílohami, ke kterým nemají žádné výhrady a na důkaz jejich

akceptace připojují osoby oprávněné za strany jednat sve vlastnoruční podpisy.

“ :'W „, 7 _-_/ "?“—*
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doclzrg'. Petr Kučera, Ph. D. - Vedoucí pracovník

Vys; 3 Škola báňská-Technická univerzita Ostrava Konica Minolta Business Solutions Czech. spol. s r.o.

- obchodní ředitel
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t, Obecná ustanovení

l l Tyto ribonodn: podminky (date jen 'UF') u r run smtuvni vztahy mezi obchodní společnosti Koníca Minolta

Baroness Soírírio Czech, moi. t. : cn, se sídlem Zai-.ítirc'iia 13. 62B 00 Brno. IČ 00176150 (dále jen 'dodavaíel') a

(vtr—»árateíemzo SML LJVYOl-i JMUí'iPOS YlOvthSl .EBjdálejen'smlouva'),kekterějsou pňpojeny.

',.2 Prava a pm‘mnosh stran při plnění zavazk' vzníklycn ze smlouvy se řídí obsahíím smlouvy, OP a dalsích

přrloh a rmkwxarítů, na které se smlouva nebo OP odvrravají

1 3 Strany prohlašuji, že OP v tomto zíiění obdržely a s těmito se seznámíly před podpisem smlouvy.

   

 

Z Práva (| povrnnosti dodavatele

2 I Zafizoni je po celou dob—,i {IVAN sm'auvy vraslnmtvím dodavaleío

2.2 Dcduvažol se zavazuje že odtíératetí plnila poskytované zařízení s příslušenstvím, sottwarove' aplikace čí

řesení včetně dohodnuta rrnplenentace (dále jen předmět smlouvy) do trživán- v Iádněm stavu. Při předání

předmětu smlouvy odbé loll dodavntel sepíše protokol o instalaci a zaškolon., ve kterém se mimo jiné uvede

identrlrkase piedníůlu smlouvy jvyíebnrm číslem, tioenčninl číslem apod,) a případně počáteční stav jeho

ocčíiacaí.

23 Dodavatel Sí vyhrazuje pravo na změnu ujadnaněho termínu předání předmětu smlouvy jeho prodloužením z

důvodu nedostupnosti zbo'z: čí t_npszt V takovém případě není dodavatel v prodlení se plněním svěho závazku.

2,4 Užívarl práva k gamma ;suu stanovena ve Standardních licenčních podmínkách dodavatele a v případě

doesnt softwarejsou p'iohau samu-vy.

25 Dodavatel se zavazuje raisin lungováíít pfedíííélu srniouvy n poskytovat pro oobčralole služby upeslllkovaně

ve smlouvě, lejnréna udržbu ; opravy předmětu smlouvy včetně- (íodavky nahrndmoh virů a dodávky opolíabnlho

materiálu v rozsahu odpovídajícím počtu vylrsků dohodne -u ve smlouvě nebo uhrazaných při vyrovnáni,

Předmětem smlmvy nerv *nírozírínožovnovciislužebvc smysu/tulors'vr ' a

2 6 Dodavatel je oprávněn rčil termíny dodavek materiálu odběrateli v závislost nn dohodnutém nilnlníulním

POEM výlisků uvedenem \' _.mlouvo ; s olííodrzrií na munmátíp muni ulačrit množstvr “zni u pannu M je 9500

lrslůj. Na dodavky maloríalu su nevztalíud doby reakce u dostupnost servis kované ve Emmi

Z.? Dodavatel má právo odrnrln : provedení SEřVanlCh výkonů, jGSllíŽO umístění ;rařrzení vpocrhkovane v

plain-.411” ‘uvy provede—'n tííohťo tejto-Jů 'rnrrrrínnuujo

2.11 dodavatel :ieodpnvrdá vn skodíi ani ušlý mx ktora oatíoratoii nohu jottt) pravnrínií nástupci VZPlk'ů vojínona

působením vyšší mocí, .iVýŠUIltl“ provoznich nákladů, přerušením provozn. ztratou vykonu zařizení

soccilíkovanom v předmětu smlouvy a dalšícn podobnych příčííi, ktere dodavatel nomvintl odběratel není

oprávněn požadoval od dodavtitríle aan nahradi: spol—'ebrilho materiálu včetně papíru

2 9 Dodavatel poskytuje odběrateli zaruku na předmět srí-iuivvy v souladu se zákonnými zaručirtmr jíodnnirmnti,

nenrlr ve smlouvě dohodnuto ;an
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3. Práva a povinnosti odběratele

3.1 Odběratel se zavazuje a odpovídá plně za zajištění odpovídajících prostor k provozu predmetu smlouvy. Před

instalací předmětu smlouvy je odběratel povinen na svůj náklad zařídit upravy nutně pro správne zapojení a

provoz předmětu smlouvy (např, elektrické a telefaxové zásuvky) v souladu s platnými ČSN a technickými

podmínkami dodavatele. Škody vzniklé nesplněním této povinnosti jdou plně k tíži odběratele.

3.2 Odběratel se zavazuje převzít předmět smlouvy od dodavatele na smluveném místě a ve smluveném terminu.

Zjevnou porusenost nebo neůplnost dodaného předmětu smlouvy je odběratel povinen ihned po jeho převzetí

oznámit písemně dodavateli (vyznačit do dodacího listu, sepsat o ni zápis s pracovníkem přepravce), jinak je

dodávku považována za bezvadnou. Samotné iyzíckě převzetí předmětu smlouvy odběratelem má stejné účinky

jako sepsání takového protokolu. Převzetím předmětu smlouvy přechází na odběratele odpovědnost za škody

vzniklé na předmětu smlouvy vč. porušení autorských práv k software a v případě jejich vzniku je povinen uhradit

vzniklou škodu dodavateli a dalším poškozeným.

3.3 Odběratel se zavazuje užívat předmět smlouvy jako řádný hospodář v souladu s návodem k obsluze, s nímž

byl seznámen a provádět obslužné činnosti v něm speoílikovaně (např. výměna tonerů). Odběratel není oprávněn

předmět smlouvy prodat, zastavit, pronajmout či jinak předat do užívání třetí osobě bez předchozího písemného

souhlasu dodavatele. Zároveň není odběratel oprávněn provádět žádné úpravy na předmětu smlouvy bez

předchozího písemného souhlasu dodavatele.

3.4 Odběratel se zavazuje předem písemné dodavatele upozornit na Změnu v umístění zařizení specilikovanehc

v předmětu smlouvy. Připadríě náklady spojené se změnou stanoviště a novou instalací hradí odběratel. Dojde-li

k záveírlám při přemístění bez technického zajištění (součinnosti) pracovníka dodavatele, jdou náklady na

odstranění těchto závad k tíži odběratele.

3,5 Orltrůralot se iavtízuje pří provozu zarízení spímílmovanení v pledmélu smlouvy používal vyhradne

donavatu-em poskytnuto npotřobrír materiály tríupl, tonery, 'otoválco, apod ) a dods, telem poskytnutý nuuo

doporučeny papír Dodavatelem poskytnuty npotiobríí materiál, připadne papír jo odběratel oprávněn použwal

pouze na zaftzenl. na ktere an vztahují-r Into \rmlouvu, Použitím spotřebního „minilab v [UÍlZůnt přechozí who

vlastnictví na odběratele. Odoěraíel si: zavazne Aajism pluéni povíííností vypiyvaj'cish ze ?ákurru t:, 18512001 se,

o odpadech a o změně nekterych Aakonů, ve znění POZdůjŠrílt předpisů, pokud nert ve smlouvě vyslovne

dohodnuta služba zpětnoho odběru pouzitytn materiálů Material dodaný a dosud nooo—užily nad ížunec

zmluvoííoho rnríonívt je ui do jeho zaplacení nebo videem- majetkem dodavatele a podlaha vyučloyarít (lttlB

specrlikovanom v častí Cona a platební po milky těchto 01' Dodávky spotřebního main-ream pro i,- {Low-Ci

zařízení (např sponky lepidlo,. ,) jsou nad remet numeric smlouvy a nejsou zahrnuty v ceně— uvodono na

smlouvě, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak tento b'lelitětttíl materiál je nutno Dbjůdltčtl zvlast a bude

takltvovaí v cenách dlo olatnotzc ceníku dodavatele,

3.6 Odběratel se zavazuje umožnit pracovníkům dodavatele v rámci pracovní doby speoiíikované ve smlouvě

přístup k zařízení specilíkovariěm v předmětu smlouvy za účelem servisních zásahů a ověření jeho technickeho

stavu.

3 7 Poskytnutí služeb nebo 11:02:, ktere nejsou předmětem této smlouvy nebo jsou nad rámec této smlouvy (např,

provedení servisních prac- min-.o dobu uveden i ve smlouvě), se zavazuje odběratel dohodnout s dodavatelem

předem u thřůjll julell oenu d'i- platí-eho (oniku dodzrvatcše.

3,8 P. weiim předměěu smlouvy so Dr areí sláva n.ljmvěoným za škody vzniklé na předmětu smlouvy.

- krádež :.ředmčiu smlouvy n;,hn jeřvo- ,

- neodborným zacházením (v rozporu s návodem k obsluze),

- používáním jiného než dodavatelem poskytnutého spotřebního materiálu,

- používáním jiného než originálního nebo doporučeného papíru nebo médií.

- živelnoir pohromou.

upírala-be ctíosobou kter beraleí umožnrl příratupkpřmmátu meuuvy

Večkere „] lady spojene :- udstrančnírn takto vzrííklyclr škod jdou k " Doberan-že, přičemž důsledky škodní?

ír *os'r nazbavují odberalule povrnností hradit ojednano platby, Odberste! se může zprostít 'lo odpovědnosti

p. e pokud pojistovna uhradí vzniklou skonu Dodavateli na .zákiadč jím uzavřeném pop „tr, Odběratut su

.!HVšZtijD zabezpečil předmět smlouvy oroti odcizeni a !",IČHnr, odběratel odpovida objektivně za Škody

způsobené ztratou, zničením a p 'aniní předmětu smlouvy \: důsíndku provaden: vlastny činností bez ohledu

na zavinění Dodavatel je rípravner kdykoli pří zjovríom pes:-meni předmětu smlouvy, aniZení jetíc užitných

vlastnost nad rámec obvyklého pruvoznrno opotřeboni zejména v důstr'sd'm: lie-spravne obsluhy, rríetaríalů

nodoosír-yclí dodavatelem, vnějšího štástlí aport„ požadoval náhradu nákíadů na uveden— předmětu smlouvy do

náležitého bezvadooho stavu

3,9 Odhůlatel odpovida 21 škody n'- svéřerieín zařízení v majetku odbdratnlu poskytnuldrn za účelem plnůrír

smlouvy (např mor (tíhl ‘ čkj apod,), Po skončení smlouvy je odběratrít povrríen vratit předmět

srrrlouvy ve stavu, \. ádoullm k utivykíorrrtr opotřebunr

'! tí) Obě smluvní any se dohodly, in objednavky můžu odběratel zadávat prostžoonízrvín- internetové aplikace

eGON. Objednávky zadane v rámci toto nplíkncr—r mají charakter standardni písemná nbjedníívky Přístup do

nptrít-acu je zabezpečurí juíltríečnyro :živatelskym .foonunt (iontu) a tiesto—'i' (ldběralol je povinen tyto {Adam

mini! u je odpovědny za jejich zrrooždí

ft i1 Orlooratol se zavazují, Medal dodavateli stavy pryčvtedet zrríizerw pro potřeby vyrovnaní turíntíu internetove

opakem; eGON, [Mum-('1 jiným ilanrrrtpíityríí wan-1m.

 

    

  

   

     

  

  

 

        

4. Cena a platební podmínky

4.1 Cena

4.1 1 Ouběralel se Zů\'ílZ\lj',' zaplutrl za popkylmíto služby (včetně sluzeb 19.1nsmzoviu111 uvooonn ve smlouvě

dotioup a smluvní may Odbératcl so 2ava7ííju zaplatil t zn veškeré služby nnovooé ve smlouvě, které Mice

čerpal uplynutí doby írvani random;

1 *. 2 N tady na dopravu motu smlouvy (l. voliéra—rtutí a od odběratele), Stohoven: o 1a instalaci (OEl'*8lEl-šítl)

předmětu smlouvy, oříp o.: I služby nejsou zahrnuty v (init(lrltttllťt ceně Ddbératol je povinen uhradit (sílu

těchto sftržob dle atnelíoreíríkrídcd (alnlmnmuimamimvé dohod" ' jinak,

-1 l 3 Dudová & opra'vnřrn í'ičtovzít \ cené pravntmí přední stanovené popratky (nnpř poplatek za íooyíuaoí

ulektroteclíní. eho odpadu autorsky poplatek) za dano Dodavatel to násredně povnncn zajistit těmito předpisy

zdarma“—ě oovinnosl. (např recyklaci elpklroéo Anu odpadu)

4 '. 4 Dodavatel a odběratel se dohodli, že dodavatel je každoročně onravríen jednostranně tim. dohody stran

upravil vyší ujadnnných rten c- procento Udel/Vítlhjlm kladnerrru procentu míry tnlieoe vyjadeno přírůstkem

průměrného ročního \ndaxl. spotřebitelskych con vyhlášeno Ceskym alislokyní tri-adem za přodoltok- kalendziřn;

ro' . a to vždy s uóínnostt od prvního měsíce nás-?eduj—rzího po mě , v němž bude takove vyhlašoni oltcižrlně

LC ů'ro Ceny zvysenezoůvoduírme— „povaztnízííujednanooony

   

  

   

 

 
  

  

 

   

4.1 5 Dodavatel a odběratel se dohodli, že dodavatel je oprávněn zvýšit cenu dodávky papíru na základě

vyvoje trhu & koncešuískym papzrprn přičemž jů povinen odběratele upozornít dop—sam v předstihu alespon '.

měsíce plod sjitatnnstr další již upravená platby dle smlouvy. V této lhůtě je odběratel oprávněn oomílnout

dodávky papíru doporučeným dopisem a dodavka papt'u končí dnem, od kterého měla rrael 2 změna ceny,

Od tohoto dne platí za jínok ííczmóríenych podmnok cer-a výtisku po jáhna o cenu dodavky papiru.

Dodnvrítni vy:-taví a zač—lo odběrateli novy splátkový kalendář, je-Ii součástí amiuuvy Dodavatel můžu změn-l

ceny i z jiných, než ve smlouvě specifikovaných důvodů, a v tomto případě je povinen odběratele upozornit

doporučeným dopisem v předstihu alespoň 1 měsíce před s alnostl další již upravené platby dle smlouvy a

odběratel je oprávněn smlouvu (ll) termínu splatnosti další 'ž upravené platby dle smlouvy doporučeným

dopisem vypověděl a smlouva končí onom, od kterého měla nastal změna ceny. Pokud odběratel smlouvu

nevypoví, má se zato, že změnu ceny akcentuje,

AZPIaIba

4.2.1 Strany se dohodly, že minimální počet výtisků provedený odběratelem za měsíc, bude činil počet

uvedený ve smlouvě, Poplatek v této vyší je minimálním měsíčním poplatkem, který se zavazuje odběratel

zaplatil i v případě nenaplněnl minimálníhopočtu výtisků.

4,2.2 Zučlovacsrn obdohtm se rozumí kalondeřnr čtvrtletí, ríeííttí .ííilíoitnuto jriíat. Ke kontu tohoto období ina

<1 valoí právo vyučícvnt odběrateli čás ii_ odpovídajícr rozdílu mezi skutečně zhotovenym počtem výtisků

a < ttrivníiíí objemem výtisků za zučtovacl obdobi samostatným daňovým dokladem Podkladem pro

stanovení rent-lu je odečet stavu pučitauoí na zařízení ke konci zůčtovaeíhn období Odhhratel io povin n

naníaslí doc- ateti stanovenou torrrrou stavy počítadoí na zatizeni v termínech sianovenych ve smlouvě. Za

z111 zdárírleřnétzo plnění je stanoveno datum vystaveni phsluěnn takturyldaůoveho dokladu, a

to nejpozdeji ít; pracovití dou, následující po provedení odečtu, Pro případ ukončení smlouvy může být tato

častka vyiíčtrívanií společně a poplatkem za poslední období Spotřebu dodaného materialu nad rámec

vyučtovnnýcň vyti, . dle stavu počitadeí nn zatizeni je dodnviítet oprávněn kdykoliv v průběhu smlouvy

nebo po jejím skonceni oddělena vyučtovul fa ceny dle platného ceníku iiokroči-lr počet vylíotoverrych

skrini: 20% počtu vyhotovených vytisků „ro dodavatel oprávněn tyto struny vyúčtovat kdykoliv v průběhu

smlouvy nebo po jejím skončení za cenu tí, (lb ltd/skon. pokud nen: ve smlouvě dohodnuto jinak Podkladem

pro stanovení počtuvyhot “anyoliakarn'íjo odečet emu pcA dla skent'íno zařízení

it,? .3 Formáty vélší t" A4 ji jako dva vj'ltslíy M. loímnly menší než M se počítají jako jeden výtisk

M Oboustranný vyt sk se načítá ; ko dva jodnoslranno výlisky stejného lc-rrr Průjdzdorn se rozumí

jHUttltt-llííříltý vylít-k bez ohledu na who lrrrínnt (vyjmu nastavení full/er; v rez touhy íorníálj t'le počtu

skutečně provedených výlisků GB pro uěoly mátovaní nezapočítávají tzv. zasoky papíru dlo počitadla, pokud

je uiiZUl'lí tílkovymto počítadlem vybaveno :— vytiskv zhotoveno pf- opravů zaíízoní scr , im lochnrkom

doduvatolo

4.2,4 V případě neposkytnutí aktuálního stavu počitadla ze strany odběratele je dodavatel oprávněn

realrzovat smluvní vyrovnáni za dané období na základě průměrných přírůstků výtisků za uplynulá zí'ičtovaci

obdobi. Případné rozdily nemohou být ze strany odběratele předmětem reklamace.

4.3 Platební podmínky

1.3.1 Odběratel je povinen hradit dohodnutá platby včas a v plné výši. Termíny jednotlivých plateb jsou

stanoveny v daňovém dokladu - splátkovém kalendáři nebo ve faktuře. Odběratel je povinen poukazovat

splátky a jiné platby tak, aby v den splatnosti byty k dispozici na účtu dodavatele. Bankovní spojení je

uvedeno ve smlouvě. Odběratel je povinen platby identifikovat variabilním symbolem, který je uveden ve

splátkovém kalendáři nebo ve takluře. Odběratel není oprávněn platby pozastavovat, snižovat či započítávat.

Neurčíli odběratel při plnění, na který dluh plnil má dodavatel právo určit dluh, na který se plnění započte.

ft,3.2 Splatnost faktury je stanovena na 10 dni od data jejího vystavení, pokud není písemně dohodnuto

jínak.

1.3.3 Při uzavření smlouvy s ujednáním o inkaso plateb přímo z účtu odběratele, je odběratel povinen povolit

na tomto učtu inkaso ve výši peněžité záruky (kauce), min. dvou měsíčních splátek nebo jedné čtvrtletní,

Odběralel je povinen zajistit dostatek prostředků na ůhradu plateb inkasem v den jejich splatnosti. Porušení

této povinnosti se posuzuje jako prodlení v platbě splátky. V případě existence splatných pohledávek (včetně

jejich příslušenství) dodavatele vůči odběrateli je dodavatel oprávněn provést inkaso těchto závazků.

Dodavatel neni oprávněn inkasoval platby před datem jejich splatnosti.

4.3.4 Při podpisu smlouvy je splatná dohodnutá kauce. jejiž výše je stanovena ve smlouvě. Tato kauce se

vyůčtuje odběrateli po ukončení smlouvy a po vrácení zařízení či jeho zaplacení v případě odkupu.

AA Prodlent ajeho důsledky

t 4 i Paulie-.nl r (kradou ptatob podle toto smlouvy au povaluje lEI vtr-važríe porušení smluvních podmínek.

it,—t z Odbů! si je povinen neodkladné dodavateli oznamit každou skutečnost, která by mohla ohrozit jeho

iv,:líopítosl jrlmt závazky ; této smlouvy (rcrAts's. vyrovnány, Iikínrlace atd.).

114.31’1'0 případ juurtteíír u okradou jakekoli platny sjodnavap strany úroky z prodlení ve výši 0,5 %u dlužné

prustky "& kazdy i započaty don prodlení, Llrok jsou splatné v době do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy

Megan do

dd,—t [k:-d' atol má pravo na ne' rr nití škody (. ono modicum (rdlx'íralop s dt*—radou joke—rohy platby.

il 5 Budovatel ína pri prodlení odběratele s nhradou jakékoli platby rovněž pravo na uhradit rrrínimalnl výše

nákladů spo; ných 5 uplatněním k do pohledavky ve výči 1700,- Kb za každý í'rkon Ltkíinerír se rozumí

r'Glílíéllřr lltGBrf—ny (ííutinria nebo u! ktíoníiike potlobrt). teleluríícky, loleo' orky, prostřednictvím veřejné

datove sítě nebo guy kontakt s odbdratníem řířekreči—Ií vy nákladů spojeny-ch s uplatněním pohledávky

dusíku WCG; rtř. za ukon, má dodavatel. pravo nn ílhradu nákladů v pi'vá výši

4 A 6 .la-ít odběratel v prodlení 5 radou pláten má dodavatel pravo zastavit postylovánr služeb a dodávek,

.í to až. do doby vymvmvir tkííhiyolí zavazků

4 4.? Pro případ odeoránl : ení v důsledku porušen; podminek smlouvy se odběratel zavazuje uhradit

naklady na odvoz Zařízerit které se a. noví paušolnč ve výši 51100.- 111;.

 

  

  

  

    

   

  

 

     

   

     

    

5 Vrntk, mm a taríík r::vouvy

5,t Smlouva yo uzn řnna dílem jejího podpisu všemi stranami, Ujednaná doba užívání zařizení začíná běžet

dííurír akceptace i'iotdr'o'u o instaiar' zařízen: '

5 2 Smlouva může být nametone pí ou dohodou smluvních stran

5.3 Smlouva zanikne uhrazením všech závazků, které z ni vzniknou,

5,4 V případě oboustranně dohody o ukončení platnosti smlouvy nebo vypršení platnosti smlouvy je

dodavatel oprávněn nejpozději do 30 dnů od vypršení data platnosti nebo ukončení smlouvy provést

vyúčtování veškerých služeb spojených s ukončením smlouvy a spojenými službami, pokud se obě strany

nedohodly písemnou lormou jinak.

5,5 [N)rtavateš má právo odsicupi od yummy v případě, to odcěratet

je v jxodloní s úhradou tek 'íti platby (včetne splatkovych nebo lesen/,jovyor-j,

rzávelnym způsobení mího opakovane poružiuya ustanovení sriílouvy net.—a techto (JP

pli uzavíranl smlouvy M" rně uvadí nepravdivě údaje o skutečnostech rozhm'írvoii pro jen uzavřeni

rl v případě, že dojde kr; -l nohu tan/ent plul-“nótu :vn'otí vy

*: o V případě odolourr .ri dodavatele od sríi=ouvy v phpadě ,ejrho pGlLIŠEí'íI odběratofem (viz bod S 5 lom-,to

branku) má dodavatel právo na uř'radu smluvní pokuty odběratelem ve výši rovnajicr se součtu :oývajtmch

tthdítžlltyCll plateb, které by byl odběratel jíuviríc-n uhradíl dodavateli v případě tr.-ání smlouvy za dobu od

nxtstcupent do uplynutí ujerír-trríě doby trvani smlouvy,

5 7 Círtbáratcl jo povrnuíí v phpmlé předčasnúlío ukončení srnrouvy doplatit zůstatltovou hodnotu

mltvrrdovýcrí Memi, ktere mu byly poskytnuty v ramci smlouvy,

5.8 Po skončení tmu smlouvy je odběratel povinen vratit předmět smlouvy vn staví., v jakem go; převzal

: přrníádnuírrn \: obvyklému upotřebení. odběratel zavazuje na vyzvánr dodavatele bezodkladně zpřístupnit

prostory. ve kterych je předmět sirííotívy íristalovnn za účelem urnožnůní jolro odvozu V případě nookozoní

předmětu smlouvy ju odběratel povinen uhrnd-t plípadno náklady nulr—ě na jeho uve. ní do odpnwcajiclho

stavu (náklady budou vyčísleny (li—J platného paruku dcxšzrvatatej

5,9 V případů, Že nedojde k vracení předmětu StltiftttVy odběratelem íío '30 dnů od rrprynutt doby trván:

':íinlouvy, mu se za to, ňu předmět srníouvy jo zapůjčen za ooíiových podí-tlrrek chudnych se smlouvou

Ddbnrmot má prívo předmět smlouvy vratit kdykoli pu upčyriull duby lrvanr í smlouvy a dodavatel mu 'ávo

*vyůčtovat každy započaly mívali; zmenšení předmětu smlouvy

 

  

  

 

6. Závěrečná ustanovení

6 1 tato smlouva a pravní vztahy jl zelo/ené se řídí právním řádem České republiky. Na otázky touto

r::voovoa výslovně neupravené se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(i 2 Případné zmeny Čí doplnky smlouvy včetně OP musi mit písemnou formu a být podepsány k tomu

pověřeným zástupu-'n rtutí—ivatele & (dnů: 0‘0

6.3 V případě, že některé ustanovení smlouvy nebo OP je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ujednání

tíčínná. V takovém případě se strany zavazuji nahradit neůčínne ustanovení ustanovením jiným, účinným,

které svým obsahem a smyslem bude odpovídat nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního,

neúčinněho.

(3.4 Smiuvnt strany

 

  
dohodly že všechny spory vznrkapcí 1 tělo smlouvy a _v souvislosti s ní budou

rmllocfovnriy s kon ou platnosti u Rozhodčmo soudu při dos—podářsko komoře Ceske republiky a Agrární

komoře Cesko ty v sud ti v Brně, podle jeho řádu jednim íozhodcem jmenovaným předsedou

ROYi'íotlČílto soudu při Hospodarske kon Česko repoolíky n AglÉll! kornor'e Cease repuízt'iky

(% 5 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování písemností jsou rozhodne gejtoh adreay uvedené ve

smlouvě Strany 1;: ujednaly, ža písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní don po jejím podání k

jícrťtrrvríl přrmravě

6.8 Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o obsahu smlouvy, OP a dalších příloh a o důvěrnýoh ůdajích

nebo sdělenich poskytnutých při jednáních o uzavření smlouvy nebo po jejím uzavřeni, a to i po zániku

smlouvy do doby, než se takové udaje nebo sdělení stanou veřejnými. Porušení povinností mlčenlivosti

zakládá právo na náhradu škody, případné právo na vydání získaného obohacení.

  

 



Tyto Standardní licenční podmínky jsou závazné pro všechny uživatele veškerého software (SW) vyvíjeného či jinak dodávaného společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol s r o , (dále jen,Společnost') bez ohledu na způsob dodání SW.

ČL. I. DEFINICE

1.1 Nabyvatel Licence: osoba, které vzniká, na základě objednání určité Licence ke stanoveným modulům,

aplikacím či programům z SW Společnosti a uhrazeni Licenčnich poplatků, právo k užívání SW

Společnosti v rozsahu a po dobu, jež je určena smlouvou mezi Nabyvatelem Licence a Společností, ke

kteréjsou Slandardnl licenční podmínky připojeny.

1.2 SW Společnosti: veškerý SW, který je vyvíjený, dodávaný či poskytovaný Společností, případně kde je

Společnost na základě jiného titulu oprávněna poskytovat Licence k takovému SW potenciálním

Nabyvatelům Licence.

1.3 Poskytnutý SW: SW, jehož užlváni bylo objednáno Nabyvatelem Licence a k jehož užívání

Nabyvatelem Licence posléze Společnost udělila povoleni (licencí) v rozsahu dle smlouvy mezr

Společností a Nabyvatelení Licence.

1.4 Autorizovaný partner Společnosti: osoba . která má se Společnosti uzavřenou rámcovou smlouvu,

která zajišťuje proškolení technického personálu takoveho Autorizovaného partnera Společnosti k

provádění implementace a údržby SW Společnosti.

1.5 Licenční poplatky: poplatky, jež je Nabyvatel Licence povrnen přímo či nepřímo (prostřednictvim

Autorizovaneho partnera) uhradit Společnosti za uzivani Poskytnuteho SW. Licenční poplatky se platí ve

výši zákaznického ceníku Licenci platného v době uzavření smlouvy na Poskytnutý SW. neni-li sjednána s

daným Nabyvatelem Licence písemně potvrzena jiná výše Ltcerkčního poplatku

či ll. UZIVANI sw

2 1 Předmět licence

Nabyvatoli Licence je na zaklade uzavřené smlouvy uděleno nevýliradni právo na užili Poskytnuloho SW.

a to pouze k vlastni cinnosti Nabyvatele Licence a (a) v rozsahu určepem uzavřenou smlouvou, to) po

dobu trvání smlouvou a (c) za podmínek stanovených v aktualně platných Slandardnrch iicenčnich

podmínkách v případě Licence poskytované Nabyvateli Licence pro potřeby poskytování služeb třot=m

osobám s využitím Poskytnutěho SW (outsourcingu) lze využívat Poskytnutý SW jen pro poskytovaní

služeb ve prospěch osoby uvedené v zavazne objednávce, v kcenčnich souborech a kličich 8 ve smlouvě

uzavřené mezi stranami, v tomto připadé je Autorizovaný partner oprávněn a povrnen zamezit nelegálnímu

šíienl SW Společností

22 Užlvaci právak Poskytnutemu SW

Společnost prohlašuje že je oprávněna poskytoval, pronajímat či prodavat Licenci k Poskytnutěmu SW,

Obě smluvní strany timto berou na vědomí, že Nabyvateli Licence není a nebude přiznáno vlastnictví

Poskytnuteho SW a Nabyvatel Licence bude mít jen ta práva k Poskytnutému SW, která urcujl aktualní

standardni licenční podminky

2.3 Omezená platnost Licence

Do doby, než bude Společnosti uhrazen v plně vyší poplatek za poskytnutí licenčních práv (Licenční

poplatek) Nabyvatelem Licence, bude mit Nabyvatel Licence jen dočasně právo používam Poskyirtutoho

SW a Společnost si podle vlastního uvážení může vynutit dočasnost lungováni Poskytnuteho SW tim, že

zavede vhodná technická cpatřenl včetne aktivace zablokování pllstupoveho kodu zabudovaného v

Poskytnulem SW apod. Společnost je rovněž oprávněna odejmout Licenci v případě, že nebude z

jakehokoliv duvodu uhrazen Licenčni poplatek za užlváni Poskytnutoho SW na učet Společností ve lhulě

splatností a v plně vy.—li — v takovém případě je Nabyvatel Licence povinen vratil veškerou dokumentaci k

Poskytnutemu SW. media s instalačnrrrii soubory, prokázat anČefll záloh instalací nebo instalačních

souborů Poskytnutěho SW, neužívat jakkoliv Poskytnutý SW a umožnit zástupci Společnosti kontrolu

splnění těchto povinností.

2 4 Nepřevoditelnost udělené Licence

Licence k uzivani Poskytnuteho SW so udělme Nabyvateu Licence výlučně pro jeho interni užíti (s

výjimkou Licence umožňující poskytování služeb pomoci Poskytnutěno SW tíetim osobám, kdy může

Nabyvatei Licence postupovat v souladu s obsahem takove Licence) Nabyvatel Licence nesmi oprávněni

tvořicr součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicencej Nabyvatel Licence nesmi, at

již bezplatně riebo za jakoukoliv odmenu, protislužbu nebo hnancnr úhradu, jakýmkoliv způsobem dale

postoupit prava a povinnosti z poskytnuté Licence. pin-fin, pronajmout, poskytnout podlicencl nebo jakkohv

převést Poskytnutý SW nebo je) použit jako jistinu, ručit jim za závazek Nabyvatele licence nebo za

závazky třetí strany,

V případě Licence poskytované pro potřeby poskytování služeb třetím osobám s využitím Poskylznuteho

SW (outsourcingu) nelze využívat Poskytnutý SW pro poskytování služeb ve prospěch jiné osoby, než

osoby předem oznámené Společnosti a posléze potvrzené Společností.

2.5 Změny v udělené Licenci

Nabyvatel Licence nesmi užlvut SW Společnosti v rozsahu přesahujicrrii jemu poskytnutou Licenci (např,

pro větší počet uživatelů, serverů, apod,). užívat Licenci jiným způsobem, než k jakému je licence určena,

oni:! by obdržel předchozí písemný souhlas (rozšIřUjici lícenčni klic či licenční soubor) od Společnosti a

aniž by uhradil dodatečně chenčni poplatky na základě platneho ceníku Společnosti Společnost a

Nabyvatel Licence sjednávají pro případ, že Nabyvatel Licence poruši Standardní licenční podmínky a

využije jakýkoliv SW Společnosti jiným způsobem, než jaky je mozny v souladu se Siandardnimi

licenčními podmínkami nebo v jinem rozsahu, než připouštějí Standardni licenční podminky bez

předchozlho pisemnebo souhlasu Společnosti, smluvní pokutu ve vysi dvojnásobku ceny Licence SW

Společnosti kterou by Nabyvatel Licence musel ziskat k užití SW Společnosti v rozsahu a k účelům, ke

>.lcrym SW Společnosti skutečné užrva Takto stednanou smluvni pokutu je Nabyvatel Licorice povinen

uhradit Společnosti do i0 (deseti) dnů od doručení výzvy k jeji úhradě Úhrada zmíněné pokuty nebudu mit

vliv na právo Společnosti ukončil piatnosl jakékoliv Licence poskytnuté Nabyvateli licence, a to bez nároku

Nabyvatele Licence obdržet jakoho-vv vyrovnaní či vraceni dive uhrazené ceny Licence

2 6 Kopírování Poskytnutého Sw

Nabyvatel Licence ma opravneni vytvořit jednu založni kopii instalačních dlSků/LOUDOÍÚ Poskytnutého SW

Záložní kopie Poskytnutěhc SW nesml Nabyvatel Licence použit v i'amc- své běžne činnosti. ke. školicírn.

ani demonstracnim účelům Nabyvatel Licence souhlasi s tim, ze záložní kopie označí příslušným čislem

Licence, poznámkami o autorských právech Společností a o tom že jde jen o záložni kopií, identifikačními

štítky s udaji o době. na kterou je Licence poskytnuta, S výjímkou záložních kopii nesm: Nabyvatel Licence

za žadným ucelem pořizovat kopie Poskytnutěiso SW

27Změny Poskytnutého SW

Nabyvatel Licence nesmi provádět reverzní inženýrství, dekompilovat nebo provést dekompozicí

Poskytnuteho SW am jineho SW Společností a nesmí rekonstruovat zdrojový kód Poskytnutého SW

ani jineho SW Společnocd s vyjimkou phpadů, kdy takové omezeni nepřipouští rozhodné právo.

2,8 Porušení práv ve vztahu k Poskytnutému SW

Nabyvatel licence se zavazuje neprodleně informovat Společnost o jakémkoliv případu porušení práv

Společností ve vztahu k SW Společnosti, zejména pak Poskytnutému SW, o kterém se dozví, a

poskytnout Společnosti odpovidajici pomoc při uplatnění nároků Společnosti ve věci porušení práv k

SW Společnosti ,

2,9 Záruky

Společnost zaručuje, že Poskytnutý SW bude pracovat podle speciiikacl uvedených v technické

dokumentaci, která je součastí dodavky (dále jen 'dokumentace'). a to za předpokladu. že s provozem

SW nel,olidují jine aplikace provozovane Nabyvatelem Licence, použili vhodneho HW a technického

vybaveni, pro které je Poskytnutý SW určen, fádně instalace Poskytnutého SW provedené ir. tomu

proškolonou osobou (tj technikem Společnosti nebo Autorizovaneho partnera Společnosti) a řádného

užlvárii v souladu s určením a účelem Poskytnutáho SW Jelikož Poskytnutý SW je poslední vyvinuty

produkt poč'tačove technologie svého druhu a v současné době není možné testoval a ověřit všechny

možnosti použiti tohoto SW. Nabyvatel Licence bere na vědomí, že vzhledem k variabilitě prostředí,

neustaiemu vývciji technického vybavení na kterem je SW Společnosti provozováno a se kterym v

různých systemech koexrstuje, nemůže Společnost zaručit naprostou bezchybnost Poskytnuteho SW

Přesto se Společnost zavazuje, že po dobu dvou (2) let od data dodání Foskytnulěnc SW vyvine

nejvyšší ůsdi k opravu jakýchkoliv zjištěných chyb, anomalli nabo opakovaných chyb oznámených

Nabyvatelem licence Společnosti a tyto odstraní podle svého uvážení :! závažnosti bud formou tzv

hotiixu (jednorázově opravy) neho plošně opravy (opravného balíčku) dane k dispozici všem

uživatelům dane verze SW Společnosti. Společnost si rovněž vyhrazuje právo vyřešení reklamace

poskytnutím licence k novější verzi SW Společnosti s danou funkcionalitou. Po dobu poskytnuté záruky

bude rovněž k dispozicí prostřednictvím Autorizovaných partnerů Společností podpora k dané verzi

Poskytnutého SW

Společnost sr vyhrazuje pravo průběžně vydávat opravné balíčky kjakémukoliv SW Společnosti. které

řeší nedostatky, anomálie či omezenou funkcionalitu jakéhokoliv SW Společnosti s tim, že pokud

nebudou takoveto opravne balíčky bezodkladně Nabyvatelem Licence instalovány, ztráci tento veškerá

práva zposkytnute zaruky

Nabyvateli Licence rovněž nepřislušeji práva ze záruky, pokud neposkytne příslušnému

Autorizovanému partneru Společnosti nebo zástupci Společnosti veškerou součinnost potřebnou ke

zjištění příčiny reklamované závady a jejich projevů, jakož i přiměřenou součinnost potřebnou pro její

odstraněni.

S výjimkou případů, kdy si Nabyvatel Licence zakoupí doplňkově licenční služby či další Licence podle

platného ceníku Společnosti, na základě kterých získá Nabyvatel Licence právo na užívání dalšich

vyvíjených verzl Poskytnutěho SW, není Nabyvatel Licence oprávněn užívat na základě udělené

Licence jiné verze Poskytnutého SW (to neomezuje možnost Nabyvatele Licence využit updatů

užívané verze uvolněných Společností nebo opravných balíčků apod.).

Nabyvatel Licence je povinen práva ze záruky (tj. požadavky odstraněni vad Poskytnuteho SW)

uplatňovat prostřednictvím Autorizovaného partnera Společnosti, prostřednictvím kterého byl

Poskytnutý SW dodán, případně implementován.

2 10 Závazky vyplývající z provozování Poskytnulého SW

Poskytnutý SW smi provozoval a vyuzivat ke své činnosti pouze Nabyvatel Licence pod svým

dohledem a kontrolou a na svoji odpovědnost Nabyvatel Licence nesc výhradni odpovědnost (a) za

posouzeni a vyhodnoceni využitelnosti Poskytnutěho SW ke sve potřebě, (h) za zajištění patřiůneno

využiti Poskytnutělio SW s ohledem na své personařni zdmje a počítačové vybaveni, (c) za zajištění

bezvadná provozuschopnosti všech počítačových programů a hardware ve spojení :: Poskytnutýri“ SW

předevšim z hlediska riicžnych zavad. které by mohly záporné ovlivnit iunkčnosl a chod Poskytnuteho

SW. (d) za zavedeni odpovidajici operativní kontroly a metodiky pracovnich postupů v ramci

organizace Nabyvatele Licence a tě) za přípravu nebo zavedeni krizových plánů za učelem

náhradních a bezpečnostních opatření (včetně praVidelneho a jejich významu adekvátního zalohovani

dat a redundance mama: systemu)

V případech licenci umožňujících poskytování služeb s využitím Poskytnutého SW třetím osobám či

nasazeni Poskytnutěho SW u třotrch osob Nabyvatelem Licence (outsourcing služeb) může Nabyvatel

Licence užit Poskytnutý SW i pro potřeby třeticn osob v souladu s obsahem plislušně Licence, avšak i

v těchto případech nese Nabyvatel Licence plnou odpovědnost (a) za posouzeni a vyhodnoceni

využitelnosti Poskytnuteho SW k předpokladané potřebě, (b) za zajisteni patřičnoho využit:

Poskytnutotio SW s ohledem na dostupné personální zdroje a počítačové vybaveni, (c) za zajištění

bezvadné provozuschopnost! všech počitačových programů a hardware ve sDOjBni s Poskytnutým SW

předevšim z hlediska možných zavad které by mohly záporně ovlivnit funkčnost a choc Poskytnuteho

SW, (d) za zavedeni odpovidajici operativní kontroly a metodiky pracovnich postupů v ramcr

organizace, kde je Poskytnutý SW využívali, a je) za přípravu nebo zavedeni krizovych plánu za

účelem náhradních a bezpečnostních opatřeni (včetne pravidelného a jejich významu adekvátního

zálohování dat a redundance „inckých systémů),

211 Odpovědnost

Společnost neni odpovědna za nepiime c; nasledne škody (včetně, ale nejen obchodnich ztrát

daňových sankci nebo jiných závazků vůči spravriim orgánům, ztráty na zisku. narušení obchodnich

vztahů a ztrátu nebo narušení dat) vzniklé na straně Nabyvatele Licence či třetích osob, kterým

Nabyvatel Licence s využitím SW poskytuje své služby v souladu s obsahem konkrotnr licence a

vyjilývajici z používaní Poskytriuteho SW, a to | v připadě. že Společnost byla předem iniormována o

možnosti vzniku těchto škod Celkova odpovědnost Společnosti vůči Nabyvateli Licence Čl jnkýmkoliv

třetím osobám vypiyvaiic: z užívání SW Společností a výše náhrady škody v žádnom připadě

nepřevýši částku i.icenčrillio poplatku uhrazeneho Nabyvatelem Licence za užívání Poskytnuteho SW

a tato odpovědnost představuje veškeré nároky Nabyvatele Licence na náhradu škody a ušlého zrsku

vůči Společnosti z titulu poskytnou Licence k Poskytnutomu SW a jeho užívání Nabyvatelem Licence

Společnost rovnež neodpovídá za jakékoliv škody způsobená nebo zapřičiněne (i) cinnosti třetích

osob, jimi dodaných služeb (li) užíváním jineho SW nebo (iíí) zanedbanrm údržby Poskytnuteho SW

(napřiklad nemstalovánim dostupných opravných balíčků apod.). a to včetně škod způsobených jiným

SW dodaným či službami posízytnutyrrc Autonzovonými partnery Společnosti
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Objednáním služby ePRO dodavatel zabezpečené připoji zařízení odběratele do databáze zákaznického centra Konica Minolta pomoci GPRS modemu, odběratel

tim získává:

' automatické a detailní hlášeni vzniklých závad na zařizeni

= pravidelně a včasné dodávky spotřebního materiálu v požadovaném množství bez jednotlivých objednávek

= snadné a přesné odečty počitadel vytištěných stran na zařízení pro pravidelné vyúčtování

- delši bezporuchový provoz a méně oprav diky proaktivní podpoře a preventivní výměně opotřebiteíných náhradních dílů před koncem jejich životnosti

' proaktivní servis a podporu 24 hodin denně. 7 dni v týdnu

Služba ePRO Comfort obsahuje:

v
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Automatický odečet stavu počitadel

Automatické hlášení požadavku na servisní zásah

Oznámení uživateli o vzniku požadavku na servis

Dodávka zakladniho spotřebního materiálu (tonery. odp. nádoby)

Preventivní dodávky opotřebiteíných náhradních dílů (vývojnice,

fotováice, zobrazovací jednotky, přenosové pásy, filtry)

Preventivní dodávky ostatnich náhradních dílů (fixace, podávaci

mechanismy)

   
(

Omezení služby

Služba je dostupná pouze pro vybrané typy zařizení, definovane v ceníku služeb Konica Minolta.

Požadovaná připravenost na straně odběratele

Při instalaci služby ePRO musl odběratel zajistit přítomnost osoby odpovědná za zařízení a přístup servisnímu technikovi k zařízení.

Dále je nutné zajistit přívod elektrické energie 220V pro modem, který musí být neustále zapojen do elektrické sítě. V případě výpadku napajeni modemu dodavatel

negarantuje funkčnost služby ePRO.

Sankce

V případě prokazatelného a opakovaného nedodržení výše uvedených podminek služby, se dodavatel zavazuje k vráceni částky rovnající se výši jednoho

měsíčního paušálu za placenou službu na účet odběratele.
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Popis služby

Po pořízení MFZ s Vámi Zákaznické centrum Konica Minolta dohodne vhodný termín dodání MFZ. V dohodnutý termín Vám smluvní přepravce doručí MFZ. Služba

obsahuje:

- přepravu do místa instalace

- přesun MFZ na místo instalace v rámci budovy — v případě, že budova má nákladní výtah

' odborné vybalení a sestavení MFZ

- odvoz a ekologickou likvidaci obalového materiálu

Za příplatek dale zajistíme

- vynešení stroje do pater po schodišti - pokud není k dispozici nákladní výtah

Omezení služby

Služba je dostupná pouze pro vybrané typy MFZ, definované v ceníku služeb Konica Minolta. Cena služby je závislá na konkrétním podmínkách a prostorech

odběratele (patro, výtah, nákladová rampa, povrchy podlah atd.) Služba neobsahuje samotnou instalací MFZ.

Požadovaná připravenost na straně zákazníka

Odběratel musí zajistit přítomnost osoby odpovědné za převzetí MFZ, a přístup smluvního přepravce do prostor určených k instalaci k MFZ. Odběratel musí vyplnit

a podepsat Analýzu připraveností.

Službu Dopravné je nutné doplnit službou instalace MFZ.
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Označení položky

A5C4021

9961028415

9969065415

9968003500

996927-AB--09488-00

996927-B‘H-FOLIE-1 O

996927-PABCZMLK4

9967003545

A3CFWY1

9967002525

A33K150 \

A33K450 \

A33K350 :

A33K250

Název položky

 

bizhub C224e

Doc SW (LRI) bizhub C364e 284e

224e, CS

FaceS.bizhub754 654 C364e C284e

C224e,CS

Power C. Netzkabel (220 V) 2.50m

ABBYY FineReader'IZ PE/OEM/CZ

Statická fólie 10x4 cm—JakNaTo

Obr. návod ZEUS lVILK, SafeQ, CZ

DK-510x Desk

DF-624 Doc.Feed f. C224 284 364 e

bizhub GPRS Modem V04 - SIM

|nt.Service

TN—321 K Toner black f. C224 284 364

e

TN—321 C Toner cyan f. C224 284 364

e

TN—321 M Toner magenta f. C224 284

364 e

TN-321 Y Toner yellow f. C224 284 364

Razítko a podpis
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(:2: KONICA MINOLTA
Datum vystavení

19-08-2015

Příjemce
Plátce

Vysoká škola báňská-Technická
Vysoká škola báňská-Technická

univerzita Ostrava
univerzita Ostrava

Lumírova 13
tř. 17. listopadu 15

70030 Ostrava — Výškovice
70833 Ostrava Poruba

Česká republika
Česká republika

DIČ: 0261989100
IČ: 61989100

Vaše objednávka: 14236714
Ze dne: 14.08.15

Číslo smlouvy: 14236714
Zakázka č.: POB150031836

Objednal:
Zdroj objednávky: CRM

Způsob dopravy: Spedice
Umístění: ST1-P2—OB1 .. nutno dodat do 12.00h

Kontaktni osoba:
Telefon: “

Zpracoval:
Telefon:

Web: 'www.konicamino|ta.cz
E-mail:

 

Množství MJ Výrobní číslo

1 Kusy A5C4021179340

1 Kusy

1 Kusy

1 Kusy

Kusy

Kusy

Kusy

Kusy

Kusy_
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1 Kusy

2 Kusy

2 Kusy

2 Kusy

2 Kusy
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Datum převzetí

Firma je členem EKO—KOM pod klientským číslem č. EK FO6020744

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

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně dne 18.12.90, Oddíl C. vložka 21999
Žarošická 13, 628 00, BRNO, IČ: 00170150, DIČ: 0200170150
tela +420 841 777 777. fax: +420 533 315 450

e-mail: info©konicaminolta cz, www konicaminolta.cz
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Popis služby

Po pořízení zařizení odběratelem s nim Zákaznické centrum Konica Minolta dohodne vhodný termín instalace zařizení. Vzniká tzv. instalační zakázka, která je

ihned automaticky přidělena příslušnému servisnímu techníkovi. Servisní technik kontaktuje odběratele ve stanoveném terminu a zahájí práci a úkony nutné k

instalaci zařizení odběratele. Instalace obsahuje:

- cestovné sen/isního technika KM do místa instalace

- rozbaleni a mechanické sestavení zařízení

- inicializace, nastavení a prověření funkcionalit zařízení

- instalace na jedno PC/server (OS Windows) za asistence osoby odpovědné za instalaci zařízení

- školení obsluhy (trvání max. 2 hodiny pro max. 6 osob) - použití základních funkcí zařízení

o seznámení s návodem k použití zařízení

o kopírování - vložení originálů, potřebná nastavení pro kopírování (papir, reprofaktor, sytost kopii, počet kopií, nulovaní počtu kopií, oboustranné

kopírování, děrování, sešívání)

tisk- popis ovladače tiskárny (druh papiru, počet výtisků, oboustranný tisk, děrování, sešívání)

skenování - v případě připravenosti datových prostředků zákazníka dle specifikace (dle Analýzy připravenosti zákazníka)

faxování3- pokud je součástí stroje faxový modul a v případě připravenosti datových prostředků odběratele dle specifikace (dle Analýzy připravenosti

zákazníka)

o seznámení se zařízením - prvotní doplnění spotřebních materiálů, seznámení s odstraněním záseků papíru a resetování chybových hlášení

Omezení služby

Služba je dostupná pouze pro vybrané typy zařízení, definované v ceníku služeb dodavatele. Služba neobsahuje dopravné instalovaného zařízení. Dále

neobsahuje školenílna doplňkové funkce/aplikace kopírování (např. vkládání listů, archivační okraj, opakování obrazu, atd.) a tisku (nastavení ovladače tiskárny,

konfigurace stroje, tisk pod kódem. tisk zamčených úloh) pro instalované zařízení.

Požadovaná připravenost na straně zákazníka

Oclběratel musí zajistit přítomnost spravce sítě nebo osoby odpovědné za instalaci zařízení, a přístup servisního technika k zařízení. V případě připojeni zařízení

do datové sítě musí odběratel vyplnit a podepsat Analýzu připravenosti. Veškeré výše uvedené komponenty služby je možno uplatnit pouze v dohodnutém termínu

instalace zařízení.


