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KONICA MINOLTA

SMLOUVA o NAJMU A POSKYTOVANI SLUZEB

Číslo smlouvy 14236713, Člslo zakažnlka 424529

l .*llr'šřer? rHjllleAllu

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava Konica Minolta Business Solutions Czech. spol.s r.o.

Sldlo, tř. 17. listopadu 15. 70833 Ostrava Poruba Sldlo Žarošická 13‘ 62800 Bmo

D'ČllČ C251989100/61989100 orc/rc CZOO176150/00176150

Zapsano v obchodním rejstříku vedenym Kralskym soudem v Brně

Korespondenční adresa Lumírova 13„ 70030. Ostrava - Výškovice oddll C vložka 21999

|

Odpovédna osoba doc.|ng. Radomír Ščurek, Vedoucí pracovník Odpovědna osoba_obchodnr redltel oblastí

Kontak Konta

Email | Emall

Tel +( Tel +

ul PRH‘MH Sth 'jlllw

Touto smlouvou dodavatel a odberatel slednava nalem a poskytovanr služeb v rozsahu a za podmínek stanovenych ve smlouvě

Doba trvanr smlouvy 48 měsíců Frekvence plateb Měsíčně Zučtovacr období Čtvrtletné

Strankova služba

Dohodnuty minimální počet kopii/výtisků __ _ _ Papír:

formátu A4 dle zvoleného měsíčního paušálu: Cena za kopu I vytrsk: typ počet stran A4 počet stran A3

Černobíle 0 stran O„17Kc Bez papíru 0

Barevne 0 stran 0,90 Kč Bez papíru

Název bizhub C224e Ob|ednaCl číslo A5C4OŽl

Základní Rychlost 225tranlmrn barevne I čb Standardně obsahule 2GB RAlv/lřadlc Emperon bOČnI vstup ? kazety na paplrl2x500 llstu) HDD

”have” 25068 duplex VyvOlche a lotovalce C M Y K CDrDVD s ovladačr a navodem

Prlslusenstvl

Číslo zboží Označení Množství

996927-AB—09488'OO ABBYY FmeReaderlZ PE/OEM/CZ l

996927BH—FOLlE-lOX4 Nalepka s OR kodem JAK NA TO l

Stam-ka nalepovarr Volte v Českem lazyre určena pro nat—spent 'la :qu raleu—a obzatlule DP hoc

996927—PA3CZMLK45CZ

99600D24030

9967003545

A3CFWY1

odkazuyrrr na web JM NA TO rozmen lll x d :m

Obrazkovy navod ke stron CZ 1

Chistrankovy navod v českem ;asyre „43 zalavenv ve Vow učí-(hé- pflmašbvarlr pumou embedded

'ermrnaeu SaleO » Dale-nr navodu mu n/msevw CDOUSIW'Wé leorc pasky

ITFalllng' onllne vídeoskolenl 1

DK-51O stolek pod strol 1

rubin; [VOS'O' pro Oshawa lng-bra a we nzalenal, nalezdova kJCf—ř-a slabá.“af" new

DF~624 podavač orlglnalu l

aufomahm DDOuSY'aW‘y mate/vc podala: acumen!“ kapel.—na lú'j '\le

Smluvní strany se dohodly že dodavatel bude poskytovat SG'VlSDl služby a dodavky spotřebního matenalu pro lrskove zařízenl uvedene v odst lll Předmět

smlouvy b) Konflgurace zarízení

Zakladnl doba reakce je 16 hodm a to v pracovmch dnech 0c 8 00-16 00 hod Pokud |e smluvně slednana Jlna doba reakce řídí se doba reakce dle lohoto

rndlvrdualnrho urednanr ktere Je nedílnou SOUČaSll teto smlowy V případě že je SOUČGSÍl dodavky SW resení platí pro servrsnr služby SW resení smluvnl

podmínky uvedene v samostatne přlloze teto smlouvy

Objednané služby jednorázové:



Čislo služby Název Množstvi

#SEDOPD150TF04O Dopravne D150 (kompletni služba) 1

#SE902001001 Instalace slroye (v ceně připojeni k 1 PC) 1

Celkem za jednorázové služby

Objednané služby periodické:

Číslo služby Název Množství

#SMEPROCOMFORT ePRO Comfort (GPRS) - proaktivnl servus online 1

Celkem za periodické služby

IV l'l A ! FBM FUDMWH Y'

Platba za zařizení Periodické služby Stránkový paušál Periodické platby celkem Jednorázové platby celkem

(méSIČDé) (mésnónél [méSlČDé) (méSlónél

1 190100 KČ 100,00 Kč — Kč 1 290.00 Kč 1 000,00 Kč

Zpusob platby Platba bankovnim převodem

Splatnost jednorazovych plateb 30 dnů Splatnost periodickych plateb. 30 dnu

vsechny uvedene ceny na smlouve jsou bez DPH. nem-Ii uvedeno jinak Kupupcr Je povinen zaplatit k cenam rovněž DPH v aktualni sazbě

v' WSW}LWISWNI‘RrAllg‘ACt811I7H4 QUL‘LWHWF KCNlAKlNl USÍLHV

_, „ ,;r ,—

Umlstém lKancelař D208
Nazev. Vysoká Škola báňská-Technicka univerzita Ostrava

Doba prevzeti (od — do / mimo)
Ulice č p Lumírova 13

Město Ostrava - Výškovice, 70030

„„a .. ,. lyy;„„__. ,

Za poskytnutl udaju o technickych podminkach instalace a provozu zarizeni za odběratele odpovrda

Jméno.

Telefon

Email

v: FAVERECNF wem AŠFNl A mwsv

Prava a povmnostl stran se řldi touto smlouvou. k nl phpOJenymx obchodnim: podmlnkaml a dals|ml pnlohaml na ktere se smlouva nebo obchodni podmlnky

odvolavayi Strany prohlasuu že se seznamily se smlouvou obchodmmi podminkami a daISm polohami ke kterym nemaji žadne vyhrady a na dukaz yeych

akceptace phpojuj1 osoby opravné—ne za strany lednat sve vlastnorucnl podpisy

“* .// _ Í f , // , ( „-
V 1/21?le dne /. / LÍO/ V f; /'

„ ' * dne

 

doc Ing Radomir Ščurek , Vedoum pracovnlk wbchodm r'edltel

Cena celkem

1 000,00 Kč

Cena celkem

100,00 Kč

Kauce

(nepodleha evndencu DPH)

-Kč

 

Vysoka Škola baňskaTechnicka univerzita Ostrava Konica Minolta Busmess Solutions Czech, spol sro
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Tyto Standardnr Ircenonr podrrtrnly ysnu zavazne pro všechny uzrvatele vešlereho soltware lSl'v'l vyvryenehc :w yrnal dodavanehí společnost- Forum Hrnolta Bus ness Solutrons bzech snb? st 0

.Společnost'l bez ohledu na zpusob dodanr SW

CL w DEHNICE

l l Nabyvatel chence osoba Here vzhrla na zallade obyedrram urcrte chence le starrovenym modulurn

aplrlacrm Čr orograrrrum : SW Spoleůnuslr a uhrazerrr chenčnrch poplatlu pravo l uz van: SW

Spolecnostr v rozsahu apo dobu yez ye určena smlouvou rnezr Nabyvatelem trcence a Společnoetr le

ltereysou Standardn lrcenCnr podm-nly prrporehy

12 SW Společnostr veŠlery SW ltery ye vyvryeny dodavany c poslytOvarry Společrzostr přrpadne lde ye

Společnost na zallade yrneho trtulu opravné-na poslytovat Lwcence l talovemu SW rotencralnrm

llabyvatelum trcerrce

l 3Poslytnuty SW SW yerroz uzrvarrr bylo obyedrrarro Nabyvatelem lrcence a l yehoz uz'rvanr

Nabyvatelern chence posleze Společnost udelrla povolenr ylrcencrl v rozsahu dle smlouvy mez:

Společnostr a Nabyvatelem trcence

ld Aulorrzovany partner Společnostr osoba Hera nwa se Spoletnostr uzavřenou ramcove—u smlouvu

ltera zayršluye proslolen tectrnrcleho personalu taloveho Aurorrzovaneho partnera Společnostr l

provadenr rrnplenrentace a udrzby SW SpoIeCnostw

15trcenčnrpoplatly poplatly yez ye Nabyvatel chence povznen přrmo Čr nepřrnro [prostřednrctvrrr

Autorrzovaneho partnera) uhradrt Společnostr za uzrvanr Poslytnuteho SW chendrrr poplatly se platr ve

vyŠr zalaznrcleho cenrlu chencr platrreho v dobe uzavrenr smlouvy na Postytnuty SW new ww syednana 5

danyrn Nabyvatelem chence prsemne potvrzena yrna vyse chenčnrho poplatlu

Cr tr UŽll/ANI sw

Z't Předmět lrcence

Nabyvatelt licence ye na zallade uzavřene smlouvy udeleno nevyhradnr pravo na UŽIlr Poslytnutebc SW

a to pouze l vlastrrr člnnostr Nabyvatele chence a ta) v rozsahu určeném uzavřenou smlouvou lb) po

dobu trvarr smlouvou a lcl za podmrne- starrovertych v altualne platnych Standardrrrch trcenrÍF-rr:h

podmrnlach V pílpadČ chehce poslytovane Nabyvatelr trcence pro potřeby poslytovanr sluzeb třelrnr

osobam s využrtrrn Poslytnuteho SW (outsourcrngul lze vyuz'rvat Poslytnuty SW yen pro poslytovanr

služeb ve prospěch osoby uvedene v zavazne dbyednavce v lrcenčnrch souborech a Hrčrch a ve smlouvě

uzavrene mezr stranantr v tomto přrpade ye Autorrzovany partner opravrrerr a povrnerr zamezí nelegaltrll'tlu

Šrrenr SW Společnost

22 uzrvacr praval Poslytnuternu SW

Společnost prohlasuye ze ye opravnena poslytovat prorrayrmat Čr prodavat trcencr l Poslytnutemu SW

(lbé snlluvrtr strany trnrto berou na védorrrr ze Nabyvatelr trcence nenr a nebude pr'rznanc vlastnrctvr

Pc-slytnuteho SW a ltabyvatel intence bude mrt yen ta prava l Poslytnutemu SW ltera ulČtty- altualrrr

Standardrrr ltCčttČnr pndrnrnly

2 3 0me7ena platnost t rcence

Do doby než bude Spoleónostr uhrazen v plne vyŠr poplatel za poslytnutr lrcerrčnrch prav (chencnr

poplatel) Nabyvatelent chente bude rrrrt Nabyvatel chence yen dcčasne pravo použrvarrr Poslytnuteho

SW a Společnost sr podle vlastrrrho uvaženr muze vyrrutrt dočasnost lungovanr Poslytrruteho SW trm že

zavede vhodna technrcla opatřenr včetně altrvace zablolovanr přrstupoveho lodu zabudovaneho \.

Poslytnutem SW apod Společnost ye revnéž opravnena odeymout lrcerrcr v přrpade že nebude z

|aleholo|rv duvodu uhrazen trcerrčrtr poplatel za užrvanr Poslytnuteno S l.' na “Ce: Spolecnost ve mute

splatnoslr a v plne vyšr v talovem prrpade ye Nabyvatel trcence povrnen vratrt vešlerdu dolurnentacr l

Posl—ytnutenru SW rnedra s rnstalačnrmr soubory prolazat znicewr zaloh rnstalacr nebo rnstalačnrcb

souboru Poslytnuteho SW nettžtvat yallolr—v Poslytnuty SW a untuznr' zastupcr Společnostr 'lontrolu

splnénr techto povrnnostr

?!— řlepřevodrtelnost udelene lrcence

lrcencel _:zrvan Poslytnuleho SW se udeluye Nabyvatelr chence vylučrle pro yeho wnwewn: uiwt: (s

.ryyrm'rvílu L , nte umoznuyur poslytdvarn sluzeb porrrocr F'oslytnuteho SW tretrnr osotranr rdy rrruže

Nabyvatel chence postupovat v souladu s obsahem talove chencel Nabyvatel cher—ce nesnrr opravnerrr

tvořrcr i_oučast lrcerrce zcela nebo zčastr poslytnuut třetr osobě (podrcencel Nabyvatel erence rresrrrr at

yrz bezplatné nebo za yaloulolru odměnu protrslužbu nebo lrrrarrcnr uhradu yalyrnlol.v zpusobem dale

postouprt prava a povrnnostr z poslytrrute cherrce obyč.! pronaymout poslytnou: podlrcencr nebo yall—o'rv

prevest Poslytnuty SW nebo we; pcuzrt ya'ro yrstrrru um ,wnw za zavazel Nabyvatele trcence nebo za

zavazly belt Strany

V přrpadé chence poslytovane pro potřeby poslytovanr sluzeb třetrm osobam s vyuzrt-n Poslytrruteho

SW (outsourcrnguy nelze vyuzrvat Poslytnuty SW pro poslytovanr služeb ve prcspech yrne osoby nez

osoby předem oznamene Společnostr a posleze potvrzene Společnostr

 

2 5 Změny v udelene chenur

Noby-vatel chence nesnrr uzrvat St'. Společnost \. rozsahu přesahu, crrrr yerttu pzlslylltulou chercr (new

pro verš.. počet uzrvatelu serveru apndl uŽr'val chencr ylnyrrr zpusobem než l yalemu ye eríence určena

anrz by obdržel predchozr prsemny souhlas [rozšrtuyrcr lzcenňrrr llrČ Čr lluerrčnt soubory od Společnostr a

and by uhradrl dodatečrre Ltcertržlrt poplatly na zartade platneho centlu Spotečnostr Spclečnost a

Nabyvatel chetrce syednavayr pro přrpad ze Nabyvatel Llcence porusr Standardnr lrce'lČhr podmrnly a

vyuzrye yalylolrv SW Společnoctr yrnyrn zpusobem než wary ye mozny v utlulddu se Standardn-mr

ltCenČtttnlr podrrrrrrlarnr nebo v yrrrenr rozsahu než prrpousteyr Standardnr IrcenČnr pddmrnly bez

předchozrho prsemnebo souhlasu Společnostt srnluvnr polutu ve vysl dvoynasoblu ceny t-cence SW

Společrrostr lterou by Nabyvatel chence musel zrslat l uz'rtr _W Společnostr v rozsahu al učelunr le

lterym SW Spoweénostw slutetne uzrva Talto syednanou smluvnr polutu ye Nabyvatel erzerrre pov nen

uhradrt Společnostr do ro ldesetrl dnu od doruťerrr vy::y' » yeyr uhrade Uhrada zmrnene poluty nebude rnrt

vlrv na pravo Společnostr ulončrt platnost yalelolrv chence poslytnute Nabyvatelr lrcence a to bez narolu

Nabyvatele chence obdržet yalelolrv vyrovnanr ír vracerr dřrve uhlazene ceny llcence

26 koprrovan: Posl ytrruteho SW

Nabyvatel trcence ma opravném vytvořrt yednu zaloznr loprr rnstalaCn ch drsluťsouboru Poslyrnuteho „W

Zalozru lopre Poslylnuteho SW nesrnw Nabyvatel chence použrt v ramrir sve běžne Crrnostr “ve slolrcrhr

anr derrronstracnrn: učelum Nabyvatel lrcence souhlasr s trrr ze zaloznr lopre oznařzr přrs'usnym (' zlem

Licence poznamlamr o autorslych pravech Společnostr a o loni ze yde yen o zaloznr loprr rdentrlrlaónrmr

strtly s uday o době na lterou ye cherrce poslytnuta s vyyrrnlou zaloznrch loprr nesmr Nabyvatel chence

za zadnyn'r učelem potrzovat lopre Posl ytnuteho SW

(date yen

Zmeeny Poslytnuteho SW

lvabyvatel trcence nesmr provadet reverzrn rnzenyrstvr delomprtovat nebo provest delompozrcr

Poslytrruteho SW anr |rneho SW Společnostr a nesmr relonstruovat zdroyovy lod Poslytnuteho SW

an- yrnebn SW Snowecnostz s vyyrmlou ořrpadu ldy talove omezenr nepr'rpoustr rozhodne pravo

ZBPoruSenr prav ve vztahu l Poslytnuter'ru SW

'v'abyvatel chence se zavazuye neprodleně rnlormovat Společnost o yalemlolrv přrpadu poruserrr prav

Společnostr ve vztahu l SW Společnostr zeyrnena pal Poslytnutemu SW o lterer'n se dozvr a

poslytnout Spole? t, ndpímdayrfr pomoc přr uplatněn narolu Společnostr ve vecr porusenr prav l

sw Společnostr

 

ZEAZaruly

Společnost zaruCuye že Poslytnuty Sw'w. twwde pracovat poule specrtnacr uvedenych v technrcle

dolumentarr ltera ye součastr dodavly (dale yen 'dolumentace'l ato za předpolladu ze s provozem

SW nelolrduyr yrne aplrlace provozovane Nabyvatelern chence pouzrlr vhodneho HW a techrrrcleho

vybaven pro Here ye poslytnuty SW urcen radrre rnstalace Poslytnuteho SW provedene l tomu

proslo'enou osobou (ty technrlem Spotečnostr nebo Autorrzovaneho partnera Společrrcstrl a řadneho

uzrvanr v souladu s určenrm a učelenr Poslytnuteho SW Jelrloz Poslytnuty SW ye poslednr vyvrnuty

prodult počrtačdve technologre sveho druhu a v soucasne době nenr možne testovat a oveřrt všechny

moznostr použrtr tohoto SW Nabyvatel chence bere na vedonrr že vzhledem l varrabrl-te prostředr

neustalemu vyvoyr techmcleho vybavenr na lterem ye SW Společnoslr provozovano & se lteryrn v

ruznych systemech loexrstuye nemuze Společnost zaručrt naprostou bezchybnost Poslylnuteho SW

Přesto se Společnost zavazuye ze po dobu dvou (Zl, let od data dodam Poslytnuteho SW vyvrne

neyvyssr uStlt l opravě yalychlolrv zyrstenych chyb arronralrr nebo opalovarrych chyb ozrranrenyclr

Nabyvatelem chence Společnostr a tyto odstranr podle sveho uvaženr a zavaznostr bud tornrou tzv

hot'rxu (yednorazove opravy) nebo plosne opravy topravrrebo balrčlul dane l drspozrcr v'senr

uzlvatelum dane verze SW Spolecnostr Společnost sr rovnez vyhrazuye pravo vyieŠenr rellamace

poslytnutrm Ircencel thvÉyŠl verzr SW Spowetwwoslw s danou lunlcronalrtou Podobu poslytnute zaruly

bude rovnezl drspozrcr prostředr—rctvrm Autorrzovarrycb partneru Společrrosur podpora l dane verzr

Posl ytnuteho SW

Společnost sr vyhrazuye pravo prubezne vydavat opravne balrrily l yalenrulolrt SW Společ ll Howe

ie'sw nedostatly arrornalre Cr omezenou lunl.crorralrlu yalehololrv SW Spoletnosww &, ttnr ze pawn

nebudou taloveto op'avne balrcly bezodlladne Nabyvate'em chenee rnstalovany zt'ac tento veslera

prava z poslytnute zaruly

Nabyvatelr chence rovnez nepřrslušeyr prava ze zaruly polud neposlytne přrslusnerrru

AutorrzOvanenru partneru Společrrostr nebo zastupcr Spolecnostr .reslerou sou: nnost potřebnou be

zylstenr prrórny rellamovane zavady a yeyrch proyevu yaloz r pr'rrner'errou součrnnost potřebnou prc yey.

odstranerrr

S vyyrrnlou přrpadu ldy 5w Nabyvatel cherrce zaloupr doplnlove lrcenčrr služby čr oalšr errerrce podle

platnelro cerrrlu Společrrostr na zallade lterych zrsra Nabyvatel chence pravo na užrvattr dalsrclr

vyvryenych verzr Poglytrruteho SW nenr Nabyvatel lrcence opravrrén užrvat na zallarté udélerre

trcence yrne verze Poslytnuteho SW‘ (to neomezuye možnost Nabyvatele lrcenre vyuzrt updatu

uzrvane verze uvolněnych Společnosh nebo opravnych baerlu apod ]

Nabyvatel trcence ye povrnen prava ze zarul-y (ly pozadal/ly odstranenr vad Poslylnuteho 5W)

uplatnovat prostřednrctvrm AutorrzOvaneho partnera Společnostr prostřednrctvrm ltereho byl

C'oslytnuty SW dodan přrpadné rmplementovan

 

z lU Aavazly vyptyvayrcr z provozovanr Posl ytnuteho SW

Poslytnuty SW smr provozovat a využtvat le Sve Crrrnostr pouze Nabyvatel Licence pod svynr

dohledem a lontrolOu a na svoyr odpovednost Nabyvatel chence nese vyhradnr odpovědnost (a) za

posouzerrr a vyhodnocenr využrtelnostr Poslytnuteho SW le sve potřebě (b) za zayrštěnr patřrčneho

vyuzrtr Poslytrruteho SW „f ohledem na sve personalnr zdroye a poirtačove vybavenr {c} za zuyršlénr

bezvadne provozuschopr „str vserzh pcčrtačovych programu a hardware ve spOyenr s Doslytrrutyrrr SW

předevšrrr' z hledrsla moznych zavad Here by mohly zaporne ovlrvnrt lunlónost a chod Poslyrnuteho

sv. ld) za zavederr odpdvrdayrcr operatrvnr lontroly a rrretodrly pracovnrch postupu v ramcr

organrzace Nabyvatele chence a Le) la prrpravu nebo zavedenr lrrzovych planu za učetern

nahradnrch a bezpeč „tnrcb opatrenr Meme pravldelneho a yeyrch vyznamu adelvatnrhc zalohovanr

dat a redundance lrrtrcl ych systemu)

w/ přrpadech lrcerrcr unroznuyrcrch ooslytuvarrr sluzeb & vyuzrtrnr Poelytnutetro SW třetrm osobam c:

nasazenw Poslytnutebo SW u třetrch osob Nabyvatelem chence (outsourcrng sluzeb) muze Nabyvatel

erjence um Poslytnuty SW * pro potřeby tretlch osob v souladu s obsahem přrslušne chence avšal l

v těchto přrpaoergh nese Nabyvatel trcence plnou odpovědnost tal za poscuzerrr a vyhodnocenr

využrtelr'ostr Poslytrruteho SW l předpolladane potřebě (by za zayrštenr tratřrtne'ro vyuzrtr

Pcslvtnuteho S‘.’. ohledem na dostupne perstilrralrrr zdroye & p * taČOve vybaven. wtw za zayrštérrr

bemaoue pronoun _,pnastr view prňltačovych p. , amu a hardware ve ';poyenr *, Poslytnutym SW

hledrsla moznych zavad Here by mohly zaporne ovlrvnrt lunlc'nosl a mm Ptrslytnutehn

operatrvnr lontroly a metodrly pracovnrcn postupu v ramCr

organrzace r-de ye Poslytnuty SW vyuzrvan a (e) za pr'rpravu nebo zavedenr ltrlOvth planu za

uCelenr nahradnrch a bezpečnostrrrch opatřenr (včetne pravrdelneho a :eyrcb vyznarnu adelvatrrrho

za-ohovan dat a redundance lrrtrcr yrh syste'nul

 

 

  

  

predevsrm :

ry-
:.v (d! za zavedenr odpovrdayrc

2 lt Odpovednosr

Spolecnost nenr odpoledne za new-me Cw nasledne slody (včetne ale neyen Otrrhodtrlclt ztrat

danovych sanlrr nebo yrnych zavaz—u vuč: spravnrm organum ztraty na z narušenr obarrodrrch

vztahu a ztratu nebo narušen: dat) vznrlle na straně Nabyvatele trcence Čr třetrcn osob lterym

Nabyvatel lrrzerrce s vyuŽrlrm SW poslyture sve služby v souladu s obsahem lorrlretrrr tree-nee a

vyplyvayrcr z pouzrvarr. Posuytrrutebo SW a to l v přrpadé ze SpoleCnost byla předem rrrlorrnovana o

rrloz'nostr vznrlu těchto slod Cellova odpovednost Společnostr vucr Nabyvatelr chence Cw yalymlolrv

třetrm osobam vyDleEile' z užrvanr SW SpoweCnost a vyse nahrady slony v zadnem přrpade

nepřevyšr Castro Lwcencnmc poplatlu uhrazeneho Nabyvatelem Licence za uzrvanr Poslytnuteho SW

a tato odpovednost představuye vešlere naroly Nabyvatele trcence na nahradu slody a ušleho zrslu

vurřr Společnostr : rrtulu poslytnutr chencel Poslytnutemu SW a yeho užrvanr Nabyvatelenr chence

Sporečnost rovnez neodpovrda za yalelolrv slody zpusobene nebo zaprrčrnene www čtnnostr třetrch

osob yrmr dodanych služeb (tr) uzrvanrrn yrrreho W nebo (ru) zanedbanrrra udrzby Poslytnuteho suv

(napřrllad nernstarovanrm dostupnych opravrryr:h balrčlu apodl a to včetně šlod zpusobenych ytnyrt'r

SW dodanvrn &, sluzbamr poslytnuty'nr Autorrzovarrymr partnery Společrrosb

slu



Příloha smlouvy pro službu:

ePRO Comfort

Pripoleni přes moden—

)
lll

l

ll
ll

‘v KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA OPTIMIZED

PRIN'! SERVICES

ilupns siarzn,

Objednanim služby ePRO dodavatel zabezpečené přípon zarizeni odběratele do databaze zakaznickeho centra Konica Minolta pomocr GPRS modemu odběratel

tim zrskava

automaticke a detailní hlaseni vzniklych zavad na zařízení

pravidelne a včasne dodavky spotřebního matenalu v požadovanem množstvu bez )ednottivych objednavek

snadne a piesne odečty počitadel vytisténych stran na zarizeni pro pravidelne vyučtovani

delsi bezporuchovy provoz a mene oprav diky proaktivni podpore a preventivni vymene opotřebitetnych nahradnlch dilu před koncern jeJich životnosti

~ proaktivní servrs a podporu 24 hodin denně, 7 dni v tydnu

Služba ePRO Comfort obsahuje

 

ePRO

Comfort

Automatický odečet stavu počitadel "

Automatické hlášení požadavku na servisni zásah "

Oznámení uživateli o vzniku požadavku na servis '

Dodávka základního spotřebního materiálu (tonery. odp. nádoby) "

Preventivní dodávky opotřebitelných náhradních dilu (vyvojnice, '

fotoválce, zobrazovacíjednotky přenosové pásy. filtry)

Preventivní dodávky ostatních náhradních dílů (fixace, podávací '

mechanismy)

Ornezenssluzby

Služba Je dostupne pouze pro vybrane typy zarizeni. definovane v ceníku služeb Konica Minolta

Pozaduvana pnpravenusfna shane odberatem

Při mstalacr služby ePRO musr odběratel zajistit pritomnost osoby odpovédne za zarizeni a pristup servisnimu technikovi k zařizení

Dale je nutne zaJIstIt přívod elektncke energie 220V pro modem ktery mus: byt neustale zapoien do elektricke sutě V případe vypadku napajeni modemu dodavatel

negarantuíe funkcnost služby ePRO

Sankce

V pripade prokazatelneho a opakovaneho nedodržení vyse uvedenych podminek služby se dodavatel zavazuie k vraceni Castky rovnancr se vysi Jednoho

meSiČniho paušalu za placenou službu na učet odběratele



Příloha smlouvy pro službu:

Dopravu?

\\ KON|CA MINOLYA

&OPTIMIZED

KONICA MINOLTA
JHum seuvrcss

P:;pls sltnlly

Po pořlzenr MFZ s Vaml Zakažnrcke centrum Konrca Mrnolta dohodne vhodny termln dodam MFZ V dohodnuty termrn Vam smluvnl přepravce doručr MFZ Služba

obsahute

prepravu do rnrsta instalace

- presun MFZ na misto instalace v ramc: budovy , v prtpadé že budova ma nakladnr vytah

odborne vybalent a sestaveni MFZ

» odvoz a ekologlckou Ilkwdacl obaloveho matenalu

(
U
l
l
a

ll
ll
í

Za pnplatek dale zalistlme

- vynešenl strole do pater po schodištl — pokud nem k dlSpOZlCl nakladnl vytah

[tme/etl! kluzln

Služba te doslupna pouze pro vybrane typy MFZ deftnovane v centku služeb Konica Minolta Cena služby je zavrsla na konkretnim podmrnkach a prostorech

odběratele (patro. vytah, nakladova rampa, povrchy podlah atd ) Služba neobsahute samotnou unstalam MFZ

Fwatuana pmmvewsr ma strane zakaznika

Odbératel musr zajlsm pritomnost osoby odpovědne za prevzeti MFZ. a prlstup smluvnlho přepravce do prostor urcenych k unstalacr k MFZ Odberatel must vyplnit

a podepsat Analyzu připravenostr

Službu Dopravne je nutne doplnlt službou



Příloha smlouvy pro službu:

Instalace Multrlunkaho zarizem

>
I!
"

lll
l

\ KONICA MINOLTA

OPTIMIZED

I<ONICA MINOLTA

PRINT SĚRVŽCFS

Fous & „iny

Po pořrzem zarizem odběratelem 5 mm Zakazmcke centrum Komca Mlnolta dohodne vhodny termln Instalace zarizem Vzmka tzv Instalačm zakazka ktera |e

mned automaticky přldelena prlslusnemu servrsmmu techmkovr Servrsm techmk kontaktuje odběratele ve stanovenem termlnu a zahap pracr a ukony nutnek

unstalacr zarrzem odběratele Instalace obsahuje

- cestovne servrsmho techmka KM do mlsta Instalace

- rozbalem a mechamcke sestaveni zařrzem

~ rnrcralrzace nastavem a provéřem funkcnonalrt zařrzenl

— mstalace na jedno PC/server (OS Windows) za asrstence osoby odpovédne za mstalacr zarizem

- skolem obsluhy (trvam max 2 hodrny pro max 6 osob) , použitr zakladmch funkcr zarlzem

o seznamem s navodem l< použm zařrzem

o koprrovam » vložem orrgunalu. potrebna nastavem pro koplrovam (paplr reprofaltor. sytost koplr počet kopnt nulovam počtu kopu oboustranne

koprrovam dérovanr sesrvaml

o tlsk - popls ovladače trskarny (druh paplru počet vytlsku oboustranny tIsk. dérovam sešn/am)

() skenovanl , v prlpade prlpravenostl datovych prostředku zakaznlka dle specrfrkace (dle Analyzy pflpravenostl zakazmka)

() taxovanl , pokud Je součastl strole faxovy modul a v pílpadé prlpravenoslr datovych prostředku odběratele dle specrtlkace (dle Analyzy přlpravenostl

zakaznrka)

o seznamem se zařlzenlm , prvotm doplneni spotrebmch materraltr seznamem s odstranemm zaseku paprru a resetovam chybovych hlasem

Ornelelvr sluzty

Služba ye dostupna pouze pro vybrane typy zařlzenl dehnovane v cemku služeb dodavatele Služba neobsahuje dopravne Instalovaneho zarlzem Dale

neobsahule Školem na doplňkove lunkcelaplrkace koprrovanr (napr vkladam Ilstu archrvačm okra] opakovam obrazu atd l a trsku (nastavem ovladače trskarny

konflgurace strole trsk pod kodem tisk zamčenych ulohl pro rnstalovane zarizem

Pozaaoyana prrpvavermst na strane zamzmka

Odberatel mUSl zayrstrt pr'ltomnost spravce sne nebo osoby odpovedne za rnstalacr zarrzem a přrstup servrsmho techmka k zarlzenr V prrpade pripolenl zaflzenl

do datove srte musl odběratel vyplmt a podepsat Analyze přrpravenosh Veskere vyse uvedene komponenty služby Je možno uplatnil pouze v dohodnutem termlnu

lnstalace zarizenr
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