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Nájemní smlouva se servisnínii službami
Čísb:01173/ 19/300

u?avlená v sodadu s ustanovenÍm § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákonlku v platném znění

Obchodní firma:

Sídb/MKto podnikání:
Pobočka/odděleni:
1Č/DlČ

Bankovní spojeni
a číslo účtu:
Zapsána u:
Zastoupená:

pronajímatel
_RICOH Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4
Praha 300
48117820 Ĺ CZ48117820
HSBC France - pobočka Praha

MS v Praze, oddíl C, vložka 27720
Martina Ka$kounová - Direct Sales Director

Nájemce
Základní škola Dobříš, Komenského 'nám. 35, "

_?kres Příbram
náměstí Konie'nského 35, 263 01 Dobříš

Příspěvková organizace
Mgr. Jaroslav Motejlek - ředitel

1. Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy přenechává pronajimatel nájemci k užNáni předmět nájmu, zabezpečí provozuschopnost zařízeni a
zajistí další služby sjednané v této smlouvě.

Předmět nájmu (dále také jako zařkení)
Typ výrobni/sérlové číslo Poznámka

Zařízení
RICOH IM 2702 viz předávací protokol

Zásobník papíru PB2030 1x500 viz předávací protokol
STOLEK NÍZKÝ 65 viz předávací protokol

Manuál na ovládací panel IM 2702 l

Příslušenstvi -- -

__-_

Adresa umÍstěnÍ2ařÍtenľ
Ulice + Č.p,/Č,O, PSČ Obec
náměstí Komenského 35 263 01 Dobříš

Odpovědná osoba
Mgr. jaroslav Motejlek

Telefon e-mail
+

výstup = jA4]'_ . " Černobllé výstupy (ČB) Barevné.výstupy (BAR)
Stav počítadla výstupů na počátku sÁi";vy viz předávací protokol " -
Limitní měsíční zatÍženÍ

_ 10000 -'A3 = 2 XA4, metr = běžný metr

2. Doba nájmu

Doba nájmu ((něsiců) 60 Počinaje dnem instalace Smlouva zveřejňována v Registru smluv:Ano'
Limitní počet výstupů .._ _._ ® 600000 {stav celkového poč|tad|a výstupů)
'pokud je smlouva zveřejňována v Registw smluv dle zák. 340/2015 Sb., počíná doba nájn)u běžet nejdříve ode dne zveřejnění
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NáhradMdlly
Práce technika
Servis v místě umístěM(doprava na místo)
Spotřební materiál
Papír
Standardní doba do zahájení řešení závady
l obnovení provozu
Pracovní doba služby
Dálková diagnostika
Způsob odečtu stavu počitadel pro účely
fakturace

3. Servisní podmínky
EB
EB
®
®
Bez papíru

Bronzový_NBD/- (násl. prac. den/-)

8X5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

EB
EŠI Automaticky D Nájemcem

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

Jednorázová Doprava a manipulace (na adresu umístěM) O
jednorázová Instalace O
Jednorázová

Periodická Bronzový,,,NBD/- (násl. prac. den/-)
Periodická
Periodická

Kontaktní misto servisu
-telefon: +
-nahlašování stavů počItadel:
-zákaznický portál: wsd.ricoh.cz

4. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měs(c Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura' Ano - adresa: skola@1zs.dobris.cz

MěsIční nájemné (Paušál) Ano 544
Periodické doplňkové služby (paušálnI platby)
Paušální platby celkem 544

výstupů v paušálu Cb o bar o
Cena za výstup nad paušál' Cb 0,19 bar -
Cena výstupu nad limitní měs(Čni zatížení' Cb 0,23 bar -
"pokucj nesoljnlas|te s platbami pomocí elektronické fáktury, vyberte z rozevfraclho 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 převyšujĹcÍ celkový počet
výstupů Částku ve výši10% z ceny Cb výstupu,
Všechny ceny jsou uvedeny v KČ bez DPH

Tato smlouva se všemi jejími oddíly v článcích laZ 4, jakož iVšeobecné podmínky této smlouvy a veškeré přílohyjsou
smluvními stranami v plném rozsahu akceptovány. V případě rozporu mezi ustanovenImi této smlouvy a Všeobecnými
podmínkami, platí ustanovenÍ sjednaná v této smlouvě. Na důkaz $Quh|asu se smlouvou, tj. se všemi součástmi smlouvy,
připojuji oprávněné osoby za smlwnľ strany svoje vlastnoručn( podpisy.
ÚČinností této smlouvy zaniká nájemní smlouva se servlsnľmi službami č. 00743/14/300.

Tuto smlouvu vyhotovil:jan Kašpárek
Smlouva uzavř a v elektronické podobě dle bodu 7·2j Všeohecných podmínek: Ano

V Praze e .12,2019 V Dobřľši, dne 3.12.2019

C_ ._
RICOH Czech Republic s.r.o. Základní škola Dobříš

pronajímatel nájemce
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Všeobecné podniínky nájemní smlouvy se servisními službanii

1. Předání a převzetí
LI. Piedmét nájmu bude předán a p7evtat uvedeMn ch provozu - mmtad v místě
speúRkowMm ve smbwé g poNuením na protdolu, který můľe mít formu
moMáhbo listu, dadadhô ltsht Li jlMho MobMho d&ummtu vätné poNtzenl cestoU
e-maib-é kl)munlka¢e. Po cebu dobu pfatncsti a ůhhmľi této Mjemnt smkmy bude
V tonito mEsté umíněn, potud se smkvnl sham neďohedmu jľmk.
1.2. Nájemce íôjisti ň3 vlmňl näkbdy veškeré technkké právtů pkdpokMV pu) monläž,
přejímku a Pfuvoz ptonajjmanéha zařízeni.
13. Předmět nájmu bude lmMován pa plipraveni podmínek pro imákcj tal l:éeM.

2, Práva a povinnosti pronajímatele
2.1, ?abozpetit zařkenf dodávat spotkbm
rmteM PlO Tä/ŔenĽ Dodávky a promnM materiálu mohou ptoblhát kurými
skňbou, O dtxhnCm mMsM spoIřebnfho materiálu ke spôtiebě
zaFUení pmnijlmaľeL
2,2. Zapotit $ fešenlm záv3dý obnovit (WTcŠil ůwdu) uřkcnl v
rtmd hsových Hmitů a pwcovnf ddby $kúby, poäľaných od ohmZAu

mbWSenl na komktnl mMo $eM$U, ohnovít tře
íešerdm, jakým múZe být upá)teM náhradnlho »Híenf podobných patanmeů,

pQkljd se v bnkrélnlm pnp3dě smluvní strany nedohodnou jinak. PncuvN dobou shůhy
mumš prútmnĹ dny (mno sfátní svátky 0 ptKwňiho khdv) pondéli pátek od 8 &
16 hodín, pokud není v $eNknkh podmínkách sjwdcům jinak.
2.3. dkgrmúkwst nebo Mit na dálku ďbomYtn pracwnketn äeMsu
pmnajímatele, To může probíhat za pQŕňQCi Msttqô dáfkové tam kde le to
maňe, s úlem urythlit vyřešeni problému nebo Ijí5třt deUMěiši lnfomace ô mw taHieM
přied Yyxiánlm pmcwnika ňj Msto,
za. V přlµdé, Ye nebude moci odstmnľt úvadu íémom na mktě u nájemce,
je oprávněn zafkeni cdvén na dknskou optavu do prostu
ZS. Pledmětom odpovědnastl lá diod aařbení ntjsou ptáče IT technika pronajimatele,
tÝkaíW sc počltaGové s¶tě nájemce. s výjimkou poruch přímo m zaľůreM. Všechny IF
techMka v PC :$1tl nájemce nad rámec promPmatele budou
dle platného cenlku servisnkh prada služeb pmnajfmaľek.
2.6. Ptonajlmäľei mdpovidá za šbdu arů u ušlý zkk, které Mkmd mkokho právnímu
námpa vznikly íejména působenlm vyšší mod, lvýšentm prcwo?ňkh nákladů, přerušením
µovoiu, Hrátcu výWnu zalizeni dalšlá poddmých plWn. &ré pronajlmatd nezMML
2.7, Pronajlmtd má ptávo tastavit pcskytcMni nrvisnkh stužeb a velkeNeh
souvisejkkh plněni, v p?ipadě, Ze nájmce bude v s ůhradou plateb. Pokud
nájem« dhůnou ttstku neuhradí do 30 dná od jeji sptatnostj, má prmajlmaľel právo
nmňi Mjemci odebrat nebo tnu ŕmk tnemodntt jeho použNánl, V tomto případě má
prcrajfmtel právo ň3 plnou MMadu víNkhich nákladů,

3, Práva a povinnosti nájemce
3.L POú«ät zaňzeM pouče ¥ sodadu s pokyny výmbee nebo ptonajhnatek, se kterýmf
sq semámtt, včMné doplikrAni n/ntbo výměn spotkbMbo maWíáb, předem

pop?. odstraňóvánl poruch d:e manuáfu nebo pokynů
µonajimatek. spQtebni materiál be nutno měnit až po hlášení jeho mdosmku,
před blúícim se nedostatkem není důvod pro výměnu. Pokud na zaiůeMvznikne škoda tlm,
Ze nájemce, jeho permnál mbo jhé pro něho jedmj% 0$ůľyy nakWdajl se íaiicením
v tozmu s tímto nese nájemce veSketé nákhdy na QPřäVU.
3.2. Bez pro<9knl nahlásit na kontaktní mkto secvísu skutečnom, jako jmu záwdy,
vjtovná hláSenl m panelu zUzeni a podobně, kte¥e by mohly ntbo jíl

omezení provozuschopnasů zaHíenL
33. Nájemce není QpŔvnčn pcovést opravu dm, á pokud by jí prgved|, Mtňá právo m
náhradu Účelně nákbdů, ne&hodnou·l1 se sm!uvn1 StfäňY jInak. Rwke
zařtzenl zajMuje sám na své náklady.
3A, PcuŽfvat promjimatekm dodávaný spot!ebni materiál pouto k provom
Herě Ymhůk tato $p<i'tkbn( mateňálk majetkem pronajimatele a v ptiMdě
ukmčeM smkuvv bude rmpotřetxmwĹ materál ptomjimjleli vÁečn nabo
vyúčtMn nákmä. Päu?tt1 $potřebn1ho materiálu nad mísah, který mohl být ptokmte!né
spotkbwán PH promu 1Mkenľ, je pronäjlmafel vYůácwat nájemci dle akhiálně
platného ceniku ptomj6teíe,
3-5, Umožnit pronajfmatell po dobu platnosti a Ůčinnostl tCČO smbuvV piktup k předmětu
nájmu y rámci dohodnuté praeovnl doby.
3.6. Píedem omámit dohodmut $ ip(kob pňpadného pNmkúni
zaňzenl na adresu. Náklady spQknC s přembtčnlm nese nájemce. V le
Memktěnt reahuge nájemce, me tentcji pilpadná raib e přemfsténtm spojeM.
3.7. Ra dokkdu (pokud je vYstúven) potvnwat pronajknatekm pnwedené
servisnl úkony.
3£, oznámit pronajimatell každou sMečnost, která by mohla ohcm jeho
schopmst phil úvazky léto smlowv (lnsolvenĹM fkenl konkm, Hkvkhce md.).
3,9. Umotnil prováděni odettu nebo pwviSdět odečet dova}eného počtu ke kond
faktutaúůho obdohí dd:odnuľým ípůmbem;

a. automlKwaným dálLôvé a u ?äři2enl, Merě tQto

umožňuji,b. wčEňou osobou Mjemce vIdy do s. dm násiedujkfho m8ke. V pH»dě, k tento
den není dnom pracwntm, pak nás!edujid µacmniden. Nájemce je v tomto piipädě
podnen mhBslt jméno ůkunlb, model 1jĹhenl, xěrbvG Uslo a ůtuáhí
stav pdltadeL Tyto iMonnace mhlásk tekknickv e-maŕlem na kmaktnl místo
servisu pro nahbšováni $1ävů počitadel nebo úpisem do nahlaSovaäho Clá
úkunkkém V pKpadě, Ze tak neuäni v temhu, ja p'mjímteí oprävMn
ppČet YýstUpŮ nebo nálem¢e kontaktmt {tekfonjay/e·m!em) a
vyládal si sLav počítadel pta jednatllvá zaňzeni. Změny kontUtnkh údajů je nájemce
povInen bezodkladnč htáslt pfoMjimateĹL

c. ak'tNnfm
3.!0. Předmět njjmu užhíar výluťn4 pro svou Činnost a není oprávněn ho během nájmu
pŮjčit nebo dát do Mďnájmo thtl Ck$¢jbě.
3.1L zuji:tif pio3um, ve herém mu pronajímatel fnstafule pFedmét nájmu, µrot1 íträtS,
poškozenL Nájemce odrmidá ta mátu, mlčení nebo poškeíenl pnomjatébo zjfitenĹ
N6kmce Qdpóddá 7a pojištěni xaiízeN pmti ztrátě, pčjikoztnt neba utičenl. Pokud nSkmce
Máení nepojlstia doidQ k jeho zhátá nebo nocpmltelnému poškozenl, postupuje dk
bodu 5.7.
3.12. V pHpadC pIed&měho ukcmämľ sm!otwY doplatit zůstetkcwm hďrMu SW hcend,
pokud mu byjy po$MnuWv rámdtéto
3.13. VµžNat tiik, kopírováni a skčnovánľ pime a vÝhtadně k tlskcwých
rozmndenln 5Quvi$ejk{¢h jeM podnikatelskou (pmotnQ Clnncst(

pwžhaných ptp ¢ho YtäslnÍ vnitiní µtiebu, mimo 7hotovován$ totmnožemn pkýchkdw
autorských děl

4. Fakturační podmínky a režim placení
4.1, Částka dle nájemnl smbuvy bude nájemd neimděil do 10. pmcavnihn
dne y měski vIdy ta piedcházejki fAturačni období, s dohodmlw spMnosH cřde dne
vymvetú. OHem usMečnéni idanitelnéM pľněnf je poslední den
fakturačMho období. Plo Ůčeý fakturace vý$túpů je rathc>du)kl poslední zjdténý konebý
mv pačMadla výmpů na taTRent
4.?. Pokud bude fäkľumFnh oMobim pg1rc jeho asi, bude pmjšíĺ Uáwiin y
odpoddMici pomérM části-
43. k fakmrawným Uslkám bude Učwtána sazba DPH v platné výsl.
4.4. Neuhrazmt fakturcwa*h Cdstek ve lhůtě splatnosti je podstatným poruieMm
smlouvy a aúládá právo pronajimatele od 3mbuw ďstouplt a pwianost nájemce vrátit
pFedmélnájmu a uhráďA částky dle bodu $,7.
4.S. Nájemce není cprärén phtby xnäovat či zůpQáúvat, Pronaflmatel má
pdvo ůtat, který 4pĹštný íávuek nájeme bude uhmen ? doš|ýEh plateb.
4.6. Pro p?ipad prodlení plateb se 9tdMvô Úrä z píodled vY3t 0,05% dluEné
Částky tá každý den prcxj!eni.
'$.7. Za sbZbu aktkního slávu poäladel, a tej i v pňpadě nenahWšeni stavu
poútadel rj$jemcam, promjľmatd může účtom poplatek ve výlí 100,· kc t dph za
Mútni.
4.8. Dahďmtě sM!uvn{ ceny jsou vátané m kurí an měny (Eur) a to V kurzu pklném ke
dní tmvhenľ sm!ôwY. Nájemce mhiasl tím, ptonajlmatd &2 jeho pFedchozho
souhkw k oprávněn měnit stávajkl eem o pnccentuáhl výšf kurm4ho pokud se
aktuMM mědění pnůměM hm CZK VŮČi EUR (dk ČN0) v pomvůnl 3 kvtnem ke dni
pďpisu smlouvy MĹjq le dní pmváděnf paskdnl změny cen změní o vice nr! 5% oběma
~y. Cenu papftu je pmajimatel Qptávněn rovně? změnit v ptipadé měny ceny
komo&ty m trhu adekvátně dle meny omy Změna cen Mo platná od pnmfho
dne městce pq dnípkemného Qwámenttéto ímény nájemci.
4.9, Pronajimatel je oprávNn upram výši smkuvnkh ctn bez dohMy mluvnkh stran l
důvodu lnfkce za podmínek dák uvedených
a) trAaci se mumš me:kďnl rMkná vuůmm úhmného Mexu
spotřebkekkých cen zboží & slukb, kteŕcu udává kaldým kakMái'Nm fokem če:kÝ
statistkký Úřad za rúk pFe&házejici vYiädřeM v procentech.
b) Vždy od L dubna hlendálnlhô roku dále do bďoucm k pronafímatel oprávněn
upravit smluvnl ceny z Mace, a ľo o tot·k pcoant, kolik pnxent änlh lnfbce v
roce předcházejkh, pokud tm y přccháčejídm roc:e píesáhk 2% nebo pokud humutativnl
mtra Mace od čaúILu {rváni smľwvy přes$hh 3% (5OLlČút ročních Mfiacl pQwjlci rOkm
utavkM smtouvy).
C} Ceny uprweM z důvodv mfkeě se pwaZujiu Mumi.
dl Omámenio jméně cen je prwáděno pMmně.

5. Trvání smlouvy
5.1. Doba trvání teto se automtkky pmdlu}up vždy o 12 měsků, w i
opabva#, da doäaieni hmRniho pdhi výstupů, pokud není pkemné jednou ze stran ve
bůté 3D dnů před doby trvání oznámeno druhe mluvní sUreně, k mm ujom
na prodkuženi doby
5.2. Smbwa můře tanknwt

upWnuum doby nájmu, pokud by} ve lhůtě omámen q automatické
ptodbuženi

b. m'ščnlm nebo po3kemkn íaikenl,
c. dohodou smtuvnkh Stfäň.

53. můŽe cdmvpitx důvodů dle tétn sm!ouvy a dMe t důvodů:
a. opakwaMho porc9eM pwÉňDo$Ú dtuhě smlwM strany,
b. řkenlvůčf nájemci nebo promjlmatet,
e. vslupem nájemce nebo pmnšjlmatek do Iikvldm,

SA. je úEinM dnem jeho písemného dwučenf dmhé mluvnl stíané. Obě
smľuvnl strany se dohodly, Ze tmo dAem koňů pMnost a úWnost této
5,5. Po ukončeni doby nájmu k náiemc'e pQviňen znlhenl pmokolámě vrátil
pmnäjimteií ve stavů odpwWajldm zpíkobu uihänl přih\édmtim
k opotkbenš.
SA Smluvnistnany se nákmce neMopdvnEn nájem vypcvěděr.
5.7. Smluvni strany sie dohodly, Ie pokud Ojek k ukončenS smbwy µAle Článku 4, bodu
4.4. mbo äánLu 5, bdu 5.2.6, j 53. vttobecných Mmhek, z důvadů m stuď
tak nájemce nebo jeho právni nástupce íaplaa pnonajlmateů (f) veškeré aktuátně dkmé
částky a (ig pakutu rwmjkl zbývajki nákmneho (šoUtu
?bývájkkh pauŠálů} od smbuvy do konce sjedmné doby nájmu.

6. Ostatní ujednání
6.!. PHpadU nepktnost některého této mbuvy mmá za následek neplatnost
cMC smloůvY, SMwM strany se zwa2ujĺ ndmdil takové ustam'veM ustanovením platným
tak, Ufy byia Iaaovm íntegúta této smlowy a ÚÉQĽ za nlmt byla uuvkna.
6.2 $mtwní aěrany mohou na a pouŽíváni Wslému dálkwé

a m je $mm, pomoci ke monitotwat
pfovqz kancclátských íaiáeni Inapt. mukMnkLnkh aľkenl a tiskáren) pHW}enWh k
poäúmě gyj nájemce. Účelem instalace použivánl lakového s\Mému k íeťektNněn1
spďupráe smluvnkh man, a ta zejména zautomatízwánim pnvíddných odečtů stavu
počitadel zhotovených výstupů a dále vzdáleným pl'istupem k díytxwým
hlášením což umoíM ptesnéjf díagnos¢&wat závadu. Rozsah PQůŽtti
můle být otnc?eh konkrétnlm modelem tařuen!,

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Nájemní smkuva nahývb ptatnosti dnem podŇu oběmô smhvnlmí suanaml, ůänM
Je dnem uvedeným ve smlowé,
7.2. Smkiuva je vyhctovem ve dvuu stejnopkech, z nlchI každá ze smluvnth stran obdrží
po jednom vyhotcweM. Písemná forma je íachwána ĺ tehdy, pekud si smluvni strany

'vymění smhuvu v elekttonkké podobě s pHpojenými naskenwanými podpisy
Ustupď ~ smluvnkh Atan,

73. Smkuvz mále bý1 měněm pexú9 krmou čWcwaMho pkemriého &datku, který
stám mdšrm součásti této smbwy.
7A. smkivnj strany SQ ¢ôMdly, Ze pisemrmt Sb povaiuje ?ä 5, den pij jejim
prdkazatelném odesláni na adresu údia druhé smlwrj strany. Pokud tento den pKpôdne na

neděli a Mtnl wálek, po¥úuk se ta den první nli$i$duji¢i pnámvni den.
7.5. obe smkml strany lnformzce dskané v sowKkMk s touto smkuvou ze
obchodni taiemsM.
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