
DODATEK č. 2

ke smlouvě č.2542017 
č.smlouvy objednatele P 10 /2017

Uzavřená mezi

Hinet spol. s r.o.
Kakosova 977/2 155 00, Praha 5 
IČO:26704722 DIČ: CZ26704722

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, 
příspěvková organizace
U Synagogy 2/ čp. 236,
180 00 Praha 8 - Libeň 

IČ: 00639524 
DIČ: CZ00639524

( dále jen odběratel)

Uzavírají tento dodatek ke smlouvě o servisním zabezpečení kopírovacích strojů a 
dodávkách spotřebního materiálu

I.

Předmět změny dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě P 20/2017 je rozšíření této smlouvy o pronájem 
multifunkčního zařazení dalšího kopírovacího stroje, servis a dodávka spotřebního materiálu 
modelu Canon IR Advance C5235I po dobu 48 měsíců

a dále se rozšiřuje o další bod v Závěrečná ustanovení :
Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru 
smluv"), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru 
smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli 
neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění 
dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento 
účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je 
nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.
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II.

Cena plnění

1. Cena za pronájem multifunkčního stroje a servisních služeb (All in) se řídí četností 
pořízených výtisků. Výtisky budou účtovány podle zápisu počtu skutečně zhotovených 
stran (dle zápisu elektronických počitadel ve stroji) a to částkou bez DPH za stranu formátu 
A4 černobíle a částkou bez DPH za stranu formátu A4 barevně - viz. ceny níže ( strany A3 
se rozumí jako dvě strany A4). Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena obsahuje práci 
servisního technika, dodávku a výměnu spotřebního materiálu vyjma papíru, dopravu dále 
dodávku a výměnu dílů potřebných pro odstranění vad, vyjma nákladů na odstranění vad 
zaviněných používáním přístrojem v rozporu s pokyny dodavatele a technickými a záručními 
podmínkami pro provoz přístroje.

Pronájem stroje Canon IR Advance C5235Í 895 Kč bez DPH/měsíc

Cena All in za černobílou kopii/tisk A4 činí 0,22Kč bez DPH
Cena All in za plnobarevnou kopii/tisk A4 činí 1,20Kč bez DPH

Kopírovací stroj smlouva pronájem pořízení
stroje

Servis

Canon IR Advance C5030Í P 20/2016 ne ano ano
Canon IR Advance C5030Í P 20/2016, dTI ne ano ano
Canon IR Advance C5235Í P 20/2016, D 2 ano ne ano

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem podpisu 
smlouvy.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 3stejnopisech s platností originálu, z nichž odběratel 
obdrží dvě vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen 
„zákon o registru smluv"), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro 
tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a 
údaje o této smlouvě zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle 
úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění 
povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv
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Přílohy:

1. Příloha č.l Cenová nabídka

V Praze dne 7.11.2019

Za dodavatele: Za odběratele:
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HINET Jsme vaším
akreditovaným partnerem Canon

KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA 

PRODEJ I SERVIS I PRONÁJEM

o. -/

vyřizuje

V Praze dne 6.11.2019

Věc: aktuální nabídka na dodání barevného digitálního kopírovacího tiskového stroje

Canon IR Advance -C 5235i

Vážená paní

Tuto cenovou nabídku jsem zpracoval na základě Vašeho požadavku dodání.
instalaci a zaškolení obsluhy barevného digitálního zařízení Canon, které bv bvlo
kompatibilní se stroji, které již provozujete. Jedná se v tomto případě (Canon IR Advance
C5235i) o generačně novější zařízení s nižšími provozními náklady, ale se shodným
spotřebním materiálem i náhradními díly, což je velká výhoda oři provozu.

Naše společnost je akreditovaným Silver partnerem Canon. Na veškerou námi 
dodanou techniku zabezpečujeme profesionální záruční i pozáruční servis, včetně 
dodávek spotřebního materiálu.

Servis i dodávky spotřebního materiálu jsme schopni při Vašem požadavku zajistit 
do 24 hod. od objednání.

Aktuální nabídka kopírovacího stroje Canon IR-C5235Í

Toto zařízení jsme pro Vás vybrali jako nejvhodnější řešení Jedná se o víceúčelové 
kopírovací a tiskové zařízení od společnosti Canon.Toto zařízení je modelově o kategorii 
výš než typ Canon IR Advance C2220Í a vyznačuje rychlostí 35kopií A4/min černobíle a 
hlavně 35 kopií A4/min. plnobarevně.

Cena za nabízenou kopírku obsahuje síťové připojení k PC,zařízeni umožňující 
skenování a posílání e-mailů (Coíor universaI send kit), automaticky oboustranný 
podavač dokumentů DADF, elektronické tříděni', automatickou duplexní jednotku, 
podstavec, sadu všech tonerů, dopravu, instalaci a zaškolení obsluhy.

Výhodou jsou velmi nízké provozní náklady, protože používá pro tisk systému 
odděleného toneru a optického válce a nikoliv cartridge

HINET spol. s r.o.
Kakosova 977/2, 155 00 Praha 5

IČ: 26704722, DIČ: CZ26704722

organizace registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88543



HINET
kancelářská technika

PRODEJ l SERVIS i PRONÁJEM

Jsme vaším
akreditovaným partnerem Canon

Další výhodou je např. velká zásoba papíru ( 2x kazeta po 550 listech s možnou 
volbou velikosti - A3/A4 a boční podávání na 100 listů volitelné velikosti i 
gramáže!)

Tento stroj je o generaci novější, než které v současné době používáte, ale veškerý 
spotřební materiál a náhradní díly jsou identické, což je velká výhoda.

Jedná se mírně použitý stroj s plnou zárukou 24 měsíců!

Součástí nabídky je prospekt s podrobnými technickými parametry

Cena i se slevou ie 39.300.-KČ bez DPH - 47.553.-KČ s DPH.

VARIANTY POŘÍZENÍ A PRO VOZU:

1.Prodej stroje a provoz ve vlastní režii

Cena i se slevou ie 39.300.-KČ bez DPH - 47.553.-KČ s DPH.
Součástí ceny jsou všechny tonery, instalace, zaškolení, recyklační a autorský poplatek a 
doprava.

2. Pronájem jehož nedílnou součástí je All in smlouva za kopie.
Při All in smlouvě se kupní cena za dodávky materiálu a poskytnutí servisních služeb pro 
kopírovací stroj Canon IR C5235Í (All in) řídí četností skutečně pořízených výtisků. Výtisky 
budou účtovány podle zápisu počtu skutečně zhotovených stran (dle zápisu elektronických 
počitadel ve stroji) a to částkou bez DPH za stranu formátu A4 černobíle a částkou bez DPH za 
stranu formátu A4 barevně - viz. ceny níže ( strany A3 se rozumí jako dvě strany A4). Všechny 
ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena obsahuje práci servisního technika, dodávku a výměnu 
spotřebního materiálu vyjma papíru, dopravu dále dodávku a výměnu dílů potřebných pro 
odstranění vad, vyjma nákladů na odstranění vad zaviněných používáním přístrojem v rozporu s 
pokyny dodavatele a technickými a záručními podmínkami pro provoz přístroje.

Pronájem je na 36 měsíců činí 1.156,-Kč /měsíc bez DPH tj.1,399,-Kč s DPH 

Pronájem je na 48 měsíců činí 895,-Kč /měsíc bez DPH tj. 1083,-Kč s DPH

HINET spol. s r.o.
Kakosova 977/2, 155 00 Praha 5

IČ: 26704722, DIČ: CZ26704722

organizace registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88543
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HINET
KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA

PRODEJ i SERVIS 1 PRONÁJEM

Jsme vaším
akreditovaným partnerem Canon

Po ukončení pronájmu je stroj za zůstatkovou hodnotu váš. Pokud nedojde za posledních 

6 měsíců nájmu ke generální opravě, pohybuje se cena v rozmezí 1Kč - 1 999,-Kč 

bez DPH

Cena all in za černobílou kopii/tisk A4 činí 0,22Kč bez DPH 

Cena all in za plnobarevnou kopii/tisk A4 činí 1,20Kč bez DPH 

Ceny jsou za vše vyjma papíru.

Při trvání pronájmu a All in smlouvy je vlastně stroj po celou dobu smlouvy

v záruce.

Věřím, že Vás moje nabídka zaujala a těším se na případnou spolupráci. 

Přeji hezký den a jsem s pozdravem, 

za Hinet s r.o.

HINET spol. s r.o.
Kakosova 977/2, 155 00 Praha 5

IČ: 26704722, DIČ: CZ26704722
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