
KONICA MINOLTA

SMLOUVA O NAJMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Cislo smlouvy: 14302183, čisiø zákazníka: 432262

I. ODBÈRATEL íI. DODAVATEL
Střední škola prům., hotelová a zdravotnická Uh. Hradiště Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
SílI Kollárova 517, 68601 Uherské Hradiètè Sidlo: Éaroéická 13l 62800 Brno
DIČ/'ČI CZ00559544 ’ 00559044 DIC/IC: czoo17s150 I 00176150

. . _ Zapsáno v obchodním rejstříku vedenym Krajským Soudem v Brně oddílKorespondencnı adresa; Kollárova 617, 68601, Uherské Hradiště C, vloika 21999

830mm We“ 255045010712600 Citibank Europe
IBAN: 0225 2600 0000 0025 5046 0107

Odpovědná osoba: Mgr. Dana Tománková, ředitelka Odpovědná osoba: Vyjídák Michal, obchodni ředitel oblasti

Ill. PŘEDMĚT SMLOUVY
Touto Smlouvou dodavatel a odběratel sjednává nájem a poskytování Služeb v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě4

a) Podminky
Doba trvání smlouvy: 60 měsíců Frekvence plateb: Měsíčně Zúčiovaci období: Čtvrtletnê

Dohodnutý minimální počet kopií í tisků formátu A4 Cena za kopii 1 tisk: Papír: l
dle zvoleného mésnéního pauääm: v paušálu nad paušál typ počet stran A4 počet stran A3

Černobílé kopie í tisky 0 stran 0,18 Kč ` Bez papíru r O
Barevné kopie ítisky „_ 0 stran ` 0,85 Kč ‚ Bez papíru

b) Konflgurace Zařízení

Název bizhub C458 Objednaci číslo: A79M021
Základní Rychlost 45 str/min bar. i čb. Stdz4GB RAM,řadič Emperonboční vstup,2 kazety na papir(2x500 Iistú),HDD 250 GB,dup|ex,vývojnice a fotoválce CMYK;
vybavem DVD s ovladači a návodem. Obsahuje jednoprüchodový podavač DF-703

Příslušenství:
Číslo zboží Označení Množství
996927-PA3CZEUSS45C Obr. návod €258[0308/6368/0458/C55B/308/368I458,CZ 1

I - Čtyřstrânkový návod v českém jazyce pro stroje bizhub 0258/C308/C368/C458/6558/308/368/458/5581A3,
zatavený ve fólii) včstrany přihlašování pomoci SafeQ, první list je oboustranně potišíěný; v balení návodu jsou
přiloženy oboustranně íepícı' pásky

A4M DWYí OT-506 výstu pni přihrádka ` 1
- výstupní přihrádka namísto flníšeru; nutno objednat, neni-lí finišer

A9HFWY3 PC-415 velkokapacitní kazeta 1
› A4, 2 500 (ism. 52-256 g/mZ V ` _

Ostatní Zboží:

Číslo zboží Označení Množství
996927-0750411015P Supportkit 1 z

c) Specifikace služeb
Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude poskytovat servisni služby a dodávky spotřebního materiálu pro tiskové Zařízení uvedené v odst. lIIL Předmět smlouvy b)
Konfigurace zařízení.
Základní doba reakce je 16 hodin a to v pracovnich dnech od 8:00-16:00 hod. Pokud je Smluvně Sjednána líná doba reakce, řídí se doba reakce dle tohoto individuálního
ujednání` které je nedílnou Součástí této smlouvy. V případě, že ie součásti dodávky SW řešení, plati pro servisní služby SW řešení smluvní podminky uvedene v
Samostatné příloze této smlouvy,

Objednané služby jednorázové:
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Číslo služby Název Množství Cena celkem ˇ
I #SE902001001 Instalace stroje (v ceně připojeni k 1 PC) 1 ‘

‘ #SEDOPD150TF040 Dopravné D150 (kompletní služba) 1 1
1CeIkem za jednorázové sluiby 2 000,00 Kč 1
I . ‚

Objednané Služby periodické:
1 Cislo sluiby gaze; N i Množství V Cena celkem
łiliSMEPROCHTTPS ePRO Comfort (HTTPS) - proaktivni Servis online 1 1
1Celkem za periodické služby 100,00 Kč I

IV PLATEBNÍ PODMINKY

1 Platba za zařízení Periodickě služby Strânkovÿ paušál Periodické platby celkem Jednorázové platby celkem Kauce 1
1 (měsíčně) (měsíčně) (měsíčně) bez papim (měsíčně) (nepodléhá evidenci DPH)

2 590,00 Kč 100,00 Kč - Kč 2 690,00 Kč 2 000,00 Kč - Kč

Způsob platby: Platba bankovním převodem
Splatnost jednorázových plateb: 10 dnů Splatnost periodickych plateb: 10 dnů

Všechny uvedene ceny na Smlouvějsou bez DPH, neni~li uvedeno jinak. Kupujicí je povinen zaplatit k cenám rovněž DPH v aktualní Sazbě,

V, MISTO UMISTENI I REALIZACE SLUŽEB. ODPOVÉDNÉ KONTAKTNÍ OSOBY
a Misto iinristew ingrala'jf Zařìzerš . _ ‚ „
Näzev: Střední škola průmyslová a hotelová Uher Um'sľeľf' / KaPCe'aľÍ _
UNCe` ¿lp-1 Kollárova 617 Doba prevzetı (od - do / mımo):
Město; Uherské Hradiště, 68601

t Udiswědria koment“ osoba (toberateieifl zarizeni
Za poskytnutí údajů O technických podmínkách instalace a provozu zařízení za odběratele odpovida:
Jmeno: Roman Pelikán
Telefon: +420572433928
Email: pelikan@Ssphz-uh.cz

ví. oSTATNi UJEDNÁNI
- Smlouva se uzavírá na dobu 12 fakturaćnich měsíců. Pokud některá ze stran smlouvu před uplynutím smluveně doby její platnosti nevypovi, platnost smlouvy se

automaticky prodlužuje vždy 0 dalších 12 měsíců až do celkove delky 60 fakturačnich měsíců.
~ Odklad periodických měsíčních plateb v obdobi letních prázdnin (červenec srpen). Doba trvání Smlouvy uvedena v odst, III a) se prodlužuje O počet měsíců, ve kterých

dojde k Odkladu periodickych měsíčních plateb.

VII ZÁVÉREČNÉ PROHLÁŠENÍ A PODPISY
Práva a povinností stran se řídí touto smlouvou, k ní připojenymi obchodními podmínkami a dalšími přílohami, na které Se smlouva nebo obchodni podminky odvolavají.
Strany prohlašují, že se Seznamily se smlouvou, obchodními podmínkami a dalšími přílohami, ke kterym nemaji žádné výhrady a na důkaz jejich akceptace připojuji osoby
oprávněně za strany jednat sve vlastnorućni podpisy.

/. A m /.' ” î / _,í 1 . „N ‚ č ˇ A. ‚V my Maya/323m ¿mi /cć .7 V/ó/í'f/ dnem/5U / ‚C ¿"r/:4
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