
A SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ 
DOPRAVNÍ CESTY

SMLOUVA

s názvem

„Pronájem multifunkčního zařízení formátu AO pro barevný tisk a
skenování"

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: E791-S-4032/2019 

ČÍSLO SMLOUVY POSKYTOVATELE: 00858/19/010

uzavřená podle ustanovení § 2316 č. 89/2012 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva")

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zastoupená Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel

organizační složka: Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC) 
zastoupená Ing. Petrem Mádlem, ředitelem TÚDC

Poskytovatel: RICOH Czech Republic s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn.C27720
Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4
IČO: 48117820, DIČ: CZ48117820
Bankovní spojení: ......... .......... .. ............. ........
Číslo účtu: ..........................
Zastoupená Ing. Leošem Vídenským, MBA, LL.M., finančním ředitelem, dle plné 
moci ze dne 12.4.2017

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Pronájem multifunkčního zařízení formátu AO pro barevný tisk a skenování", č. j.
veřejné zakázky: 79119033 (dále jen „veřejná zakázka"). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy
tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

I. Předmět plnění

1.1 Předmětem této Smlouvy je pronájem velkoformátového multifunkčního zařízení RICOH 
MPC W2201SP určeného k tisku, kopírování a skenování, včetně souvisejícího programového 
a technického vybavení, a dále poskytování dodávek a služeb s tímto nájmem spojených 
specifikovaných v Příloze č. 1. této Smlouvy.

1.2 Touto smlouvou se Poskytovatel za podmínek blíže popsaných ve smlouvě a jejích přílohách 
zavazuje přenechat objednateli 1 ks nového multifunkčního zařízení dle čl. 1.1. (dále též 
„předmět nájmu"), aby objednatel po dobu sjednanou v čl. III. předmět nájmu užíval; dále se 
Poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli po sjednanou dobu související dodávky 
materiálu spojené s nájmem, tj. tonery a náhradní díly nutné po provoz zařízení, a dále se

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz1/6

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

http://www.szdc.cz


Poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli služby s tím to nájmem spojené, tj. provádět 
veškerý servis a pravidelnou údržbu předmětu nájmu, stanovenou výrobcem zařízení, aby tak 
zajistil nepřetržitou funkčnost předmětu nájmu, (dále též „předmět plnění").

1.3 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za předmět plnění cenu smluvenou v čl. IV. této 
smlouvy.

1.4 Předmětem této smlouvy není dodávka papíru.
1.5 Parametry a technické podmínky multifunkčních zařízení, která jsem předmětem této 

smlouvy, stejně jako specifikace rozsahu předmětu plnění, jsou uvedeny v zadávacích 
podkladech a v nabídce Poskytovatele.

II. Oprávněné osoby

Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech plnění předmětu smlouvy:

.. . . . . ......... .......... . . ... .. ...... ...... ....... . . ........ .............................

Osoby oprávněné jednat za Poskytovatele ve věcech plnění předmětu smlouvy:

.................................................................................... . ........................................

III. Termín a místo plnění předmětu Smlouvy

3.1 Celková doba plnění předmětu Smlouvy je stanovena na dobu určitou 48 měsíců, počínaje 
instalací předmětu nájmu uvedené v předávacím protokolu.

3.2 Termín dodání předmětu nájmu je nejpozději 10 pracovních dnů od platnosti smlouvy.
3.3 Místem dodávky služby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Technická 

ústředna dopravní cesty (TÚDC, Jeremenkova 103/23, OLOMOUC 779 00).
3.4 Poskytovatel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení plnění a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
provedení plnění Smlouvy.

IV. Cena plnění a platební podmínky

4.1 Smluvní cena za předmět plnění dle parametrů zahrnujících plnění smlouvy uvedených 
v Příloze č. 1 smlouvy se dle nabídky Poskytovatele stanovuje ve výši měsíčního paušálu:

Cena bez DPH 4.550,00 Kč.

4.2 Součástí výše uvedené ceny není cena objemu tiskové sazby za 1 metr2 tisku nebo kopie 
černobílé i barevné. Výše této ceny za 1 metr2 je uvedena v nabídce Poskytovatele, která 
tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, způsob jejího placení upravuje odst. 4.4.

4.3 K takto sjednaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
4.4 Faktura obsahující měsíční paušál a objemy za skutečně zhotovené výstupy v sazbě za metr2 

dle pokrytí bude Zhotovitelem vystavována měsíčně, nejdéle do 10 dne měsíce následujícího 
po uvedeném období.

4.5 Splatnost daňového dokladu za poskytování služby činí 30 dnů od data doručení daňového 
dokladu Objednateli. Fakturovaná odměna je objednatelem zaplacena včas, jestliže 
nejpozději v poslední den lhůty splatnosti je odepsána z jeho účtu ve prospěch účtu 
zpracovatele, anebo nejpozději v tento den uhrazena v hotovosti k rukám zpracovatele.

4.6 Daňový doklad vystavený poskytovatelem na objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

a na fakturační adresu:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363 Praha 10
Elektronicky: ePodatelnaTUDC(a>szdc.cz

musí mít náležitosti dle platných právních předpisů včetně čísla smlouvy. K ceně bude 
připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. V případě, že faktury nebudou mít 
právními předpisy stanovené nebo Smluvními stranami dohodnuté náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění. Zpětným zasláním 
Poskytovateli se Objednatel nedostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného vystavení řádně doplněné či opravené faktury.

4.7 V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu -  faktury je poskytovatel 
oprávněn Objednateli vyúčtovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenované soudce, a upravují některé otázky Obchodního zákoníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob, v platném znění.

4.8 Stane-li se poskytovatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad poskytovatele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané 
hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele.

V. Práva a povinnosti Smluvních stran

5.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost.
5.2 Objednatel je povinen převzít zařízení na smluveném místě a v době upřesněné dle této 

smlouvy. Na své náklady zajistí předpoklady pro převzetí a instalaci zařízení v souladu 
s technickými podmínkami Poskytovatele.

5.3 Při převzetí (instalaci) zařízení sepíše o tom Poskytovatel s Objednatelem protokol o instalaci 
a zaškolení, ve kterém se uvede mj. identifikace zařízení výrobním číslem a počáteční stav 
výtisků/kopií. Poskytovatel současně se zařízením předá Objednateli návod k použití zařízení.

5.4 V případě poruchy zařízení nebo jeho nefunkčnosti se Poskytovatel zavazuje zabezpečit 
nástup technika k odstranění závady zařízení do 24 hodin; požadovaný čas zásahu: 
v pracovních dnech od 7,00 do 15,00 hod.

5.5 Objednatel se zavazuje umožnit v rámci běžné pracovní doby pracovníkům Poskytovatele 
přístup k zařízení za účelem servisních zásahů a ověření jeho technického stavu.

5.6 Zařízení musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdnějších předpisů.

5.7 Zařízení musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze 
dne 27. ledna 2003, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních (RoHS Directive), transponované zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.8 Zařízení musí splňovat normy pro energetický výkon ENERGY STAR stanovené rozhodnutím 
Evropské komise 2009/347/ES.

5.9 Poskytovatel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat ve smyslu zákona č. 
477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 
předpisů, tzn., že zajistí zpětný odběr obalů z dodávaného zboží.

5.10 Poskytovatel je oprávněn pověřit plněním závazků plynoucích ze Smlouvy třetí osobu 
(poddodavatele) pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Udělí-li Objednatel 
s využitím poddodavatele souhlas, je Poskytovatel povinen zavázat poddodavatele k 
zachování důvěrných informací. Smlouvy ve stejném rozsahu, v jakém je k této povinnosti 
zavázán sám. Poskytovatel odpovídá za své poddodavatele jako za plnění vlastní, včetně 
odpovědnosti za způsobenou újmu.



5.11 Jestliže vznikne na straně Poskytovatele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 Občanského 
zákoníku, Poskytovatel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její 
příčině Objednatele. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Poskytovatel 
pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých 
nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části 
plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než třicet 
(30) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

5.12 Poskytovatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

5.13 Brání-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností ze Smlouvy mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu 
ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je Smluvní strana povinna o vzniku, 
důsledcích a zániku takové překážky druhou Smluvní stranu neprodleně informovat. Zpráva 
musí být podána písemně, neprodleně poté, kdy se povinná Smluvní strana o překážce 
dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky 
povinná Smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé Smluvní straně a učiní vše, co 
je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového prodlení.

5.14 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Smlouvou 
stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické podobě 
prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či tel. čísla Smluvních stran 
uvedená v záhlaví této Smlouvy nebo v článku II. této Smlouvy.

VI. Záruční podmínky

6.1. Poskytovatel poskytuje záruku na nepřetržitou funkčnost zařízení po celou dobu pronájmu, 
tj. 48 měsíců od účinnosti smlouvy.

VII. Ostatní ujednání

7.1 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je Objednatel 
povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 V případě prodlení Poskytovatele s poskytováním Služeb, je Objednatel oprávněn požadovat 
od Poskytovatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z měsíční paušální ceny Služeb, a to za 
každý započatý kalendářní den prodlení.

7.3 Poskytovatel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této Smlouvy 
třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že 
poskytovatel poruší toto smluvní ujednání, je Objednatel oprávněn vyúčtovat poskytovateli 
smluvní pokutu ve výši 15% z hodnoty postoupené pohledávky. Tuto smluvní pokutu je 
poskytovatel povinen Objednateli zaplatit do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy 
Objednatele k jejímu zaplacení.

7.4 7.8 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení jejího 
písemného vyúčtování.

7.5 Objednatel je v případě uplatnění smluvní pokuty vůči Poskytovateli dle této Smlouvy a v 
případě jejího neuhrazení ze strany Poskytovatele oprávněn využít institutu započtení 
vzájemných pohledávek.



VIII. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

8.1 Tato smlouva bude ukončena uplynutím sjednané doby a řádným splněním všech závazků 
smluvních stran, vyplývajících z této smlouvy.

8.2 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran před uplynutím 
sjednané doby.

8.3 Smlouvu lze ukončit též výpovědí kterékoli ze smluvních stran, s 3 měsíční výpovědní lhůtou 
počítanou od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

8.4 V případě, že dojde k výpovědi od smlouvy z důvodů na straně Objednatele, je Poskytovatel 
oprávněn fakturovat pouze poměrnou část sjednané odměny úměrnou již provedeným 
činnostem.

IX. Další ujednání (o registru smluv)

9.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

9.2 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

9.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

9.4 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 
je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně 
sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

9.5 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas 
je udělen na dobu neurčitou.

9.6 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se 
Poskytovatel zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na Poskytovatele 
vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
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X. Závěrečná ujednání

10.1 Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a dalšími 
právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že případné spory z této Smlouvy budou 
přednostně řešit nejprve vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran o sporné 
otázce z této Smlouvy, budou spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle 
Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

10.2 Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že na základě zřizovacích listin, stanov a platných 
právních předpisů jsou plně oprávněni k podpisu této smlouvy a že neexistují právní nebo 
jiné překážky, které by jim v tom bránily.

10.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné vůle a nebyla 
uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek pro obě smluvní strany.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě vyhotovení Objednatel.

10.5 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti okamžikem instalace předmětu 
nájmu, který nastává nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku 
instalace předmětu nájmu.

Přílohy
příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

- 10.■••*•*■3?, .W  r̂r.iia j - u 
li:  70994224. DIČ: CZ70994234

V )

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

j
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Příloha č.lS p ecifik ace před metu plnění
Předm ětem  plnění je pronájem  nového m ultifunkčního zařízení form átu AO pro barevný tisk a 
skenování.

Pronájem nového m ultifunkčního zařízení form átu AO -  specifikace stroje -  barevné skenování 
a kop írování až do velikosti AO, podpora form átu pdf, tiff.

Černobílý i barevný tisk z role -  šíře role v rozm ezí 297-814 mm (formát AO), v délce 420- 
6000mm. Současné zavěšení dvou ro lí papíru, ruční podavač archů formátu A3 až AO.

Požadována stálost výtisků v exteriéru -  voděodo lnost a odolnost vůči UV záření. (Záměr tisku 
vývěsných jízdních řádů ve vlakových stanicích)

Předpokládaný prům ěrný objem měsíčního tisku je 120 m2, špičkové zatížení 180 m2/den. 

Podpora ovladačů PostScript3.

Tisk a skenování z prostřed í sítě LAN -  Ethernet 1000 Base-T.

Skenování ČB i barevné v rozlišení 200 až 600 dpi ve form átech PDF, TIFF, JPG. Skenované 
form áty šíře 297-814 mm, délky 420-6000 mm. Ukládání naskenovaných dat do sd ílené složky 
v prostřed í MS W indows.

Požadováno doručen í a zprovoznění stroje na pracovišti Jeremenkova 103/23, OLOM OUC 779 
00.

Dále požadováno zaškolení obsluhy -  3 pracovníků a to v místě instalace zařízení.

Servisní zásah v případě nefunkčnosti zařízení do 3 pracovních dnů.

Spotřební materiál, tonery (m imo papíru) a pravidelný servis je zahrnut do kalkulace 
nabídkové ceny pronájmu.

Přehled cen zařízení a služeb
Popis konfigurace

Měsíční splátka na 48 měsíců

Velko form átové m u ltifunkčn í zařízen í RICOH MP CW 2201SP  
zahrnuje: podavač z 1 role, ručn í podavač, HDD 250GB, síťová 
karta, PS3, přední výstupn í zásobník 
příslušenství: jednotka B, podavač d ruhé role

4 550,- Kč bez DPH

Pokrytí od Pokrytí do Cena za m2
ČB ..... ..... ........ . .

BAR -  pásmo 1 ..... ..... ............
BAR -  pásmo 2 ..... ...... .......... . .
BAR -  pásmo 3 ...... ........ ............ ..

Ceny jsou bez DPH včetně dodávky, instalace a zaškolení obsluhy.



Cena za výstup zahrnuje:
pravidelné preventivn í serv isn í p roh líd ky  d le  pře> d  o p s a n é h o  

preventivn í i jiné výměny d ílů 

opravy závad vzniklých opo třebován ím  

dodávky spotřebního m ateriálu k rom ě  p a p íru

plnění term ínů zahájení servisních ú k o n ů  dle s j  e  d  n a  n é h o  Scy\

p o t ř e b n í h o

intervalu

dálková správa, plně autom atické o b je d n á v á n í 

atd.
M ateriá lu h lá šen í

zasílání stavů počítadel online 

dopravné servisního techn ika

záruku na zařízení po celou dé lku  p la tn o s ti s m  I o  u v y
závad
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