
Dílčí specifikace k rámcové servisní smlouvě

Císlo:00907/ 12/100

Dílčí specifikace číslo:7E

1. Smluvní strany

Zhotovitel Objednatel

Obchodnífirma: RICOH Czech Republic s.r.o. Město Stod
Sídb/MIsto podnikáni: jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 nám, ČSA 294, 333 01 stod
Pobočka/oddělení: Domažlická 194, 318 00 Plzeň
IČO: 48117820 00257265

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové servisní smlouvy zhotovitel zabezpečí provozuschopnost zařízeni a zajistí další služby sjednané v této

smlouvě/dňčí specifikaci.

Předmět servisních služeb {dále také jako zařízeni)

Typ výrobni/Sériové číslo Poznámka

Zařízení AFICIO MP C2050AD RICOH V2204703882

Zásobník papíru PB 3030 M3900905497

Přískšenství

Adresa umístění zařízení
Ulice + č.p./č.o. PSČ Obec
ná m. ČSA 294,sekretariát 333 01 stod

Odpovědná osoba Telefon e:gai|

výstup = {metr]' Černobílé výstupy (ČEl) Barevné výstupy (BAR)
Stav počItadla výstupů na počátku smlouvy stav k 31.10.2019 stav k 30.10.2019
Limitní měsíční zatížení 5 000 5 000
'A3 = 2 x A4, metr = běžný metr

3. Doba trvání dílčí specifikace

Délka dílčíspecifikace (měsíců) jiná 96 počínaje dnem 1,11.2012 Smlouva zveřejňována v Registru smluv:Ano'

Limitní počet výstu pů ® 600000 (stav celkového počitadla výstupů)
'pokud je smlouva zveřejňována v Registru smluv dle zák. 340/2015 Sb,, počíná doba trvání běžet nejdříve ode dne zveřejnění
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4. Servisní podmínky

Náhradnídíly ®

Práce technika ®

Servis v místě umístění (doprava na místo) ®

Spotřební materiál ®

Papír Bez papíru

Standardní doba do zahájení řešení závady , ,
. Bronzovy_NBD/- (násl, práč. den/-)l obnoveni provozu

Pracovní doba služby 8xS (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

Dálková diagnostika ®

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely ® automaticky [J Objednatelem
fakturace

Doplňkové služby
Typ Číslo služby Název služby Cena v KČ bez DPH

Jednorázová Doprava a manipulace (na adresu umístěníj 0,00
Jednorázová Instalace 0,00
jednorázová

Periodická
Periodická

5 Finanční ustanoveni

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura' Ano - adresa: u4abzrc

Paušál Ne
Periodické doplňkové služby (paušální platby)
Paušální platby celkem

výstupů v paušálu ČB O BAR O

Cena za výstup nad paušál' ČB 0,39 BAR 1,90

Cena výstupu nad hmitni měsíční zatíženi' ČB 0,39 BAR 1,90
'pokud nesouhlasíte s platbami pomoci elektronické faktury, vyberte z rozevíracího seznamu možnost ,,Ne"
'platí pro předpokládané průměrné pokryti do 5% (ČB výstupy) a do 20% {barevné výstupy). Pokud bude v daném fakturačním období
počet zhotovených skenů vyŠŠí než celkový počet výstupů, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat za každý sken převyšující celkový poČet
výstupů částku ve výši 10% z ceny ČB výstupu,
Všechny ceny jsou uvedeny v KČ bez DPH

Tato dílčí specifikace, se všemi jejími oddíly v článcích 1 až S, je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se
nedílnou součástí rámcové servisní smlouvy, Plnění předmětu této dílčí specifikace před její účinnosti se považuje za plnění
podle této dílčí specifikace a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto dílčí specifikací a rámcovou servisní smlouvou,

Tuto smlouvu vyhotovil:
DIIČI specifikace uzavřena v elektronické podobě dle bodu 7.2. Všeobecných podmínek: Ano
Účinnost změny od 1,11.2019

Ve Stodě, dne 30.

RICOH Czech Republic s.r.o,
Osoba o rávněná ode isovat dilčís ecifikaci Osoba oprá

_ PC2050AD_Město stod


