
Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle č.p. 118, 530 95 Pardubice, IČO: 00024988

Tel.: , Fax: F

E-mail:
ID datové schránky: 5h6abkg

Objednávka
ODBĚRATEL: lČ: 00024988 Číslo objednávky:

DIČ: 2019 l OBJ l 85
Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle 118
530 95 Pardubice

Účet:
Odběratel není plátcem DPH.
Adresa dodání:

Datum splatnosti:
Datum objednání: 05.08.2019
Datum dodání:
Způsob úhrady: Převodem
Text:

Spisová značka:
30 Spr 768/2019

DODAVATEL: it: 00176150
DIČ: CZ00176150

Koníča Minolta Business Solutions Czech,
spol. S r.o.
Žaroš'cká 1 3
628 00 Brno

Na základě uzavření Rámcové dohody "Dodávky výkonných multifunkčních
černobílých duplexních tiskáren formátu A3 pro větší pracovni skupiny Ministerstva
spravedlnosti", číslo smlouvy: 176/2017-MSP-CES (č.j. 50/2017-OI-SML), a zároveň
v rámci investiční akce "OS Pardubice - ICT - multifunkční tiskárna A3 ", ev.č. akce
036V01100 0048, objednáváme u Vás následující dodávku:
1 ks výkonné multifunkční černobílé duplexní tiskárny formátu A3, Model 6 v celkové
ceně 130 324,26 Kč včetně DPH (tj. 107 706,00 Kč bez DPH + 22 618,26 Kč DPH).

Č.pol. Označení Měrná jednotka Množství

1 1 ks výkonné multifunkční černobílé
duplexní tiskárny formátu A3, Model 6

SOUBOR 1,00

Počet příloh: O Vyřizuje:
Telefon:
Fax:

Razítko a podpis:

předseda okresního soudu

Informační povinnost dle GDPR: osobní údaje smluvního partnera Okresní soud v Pardubicích zpracovává za účelem splnění
smluvních či předsmluvních závazků. Právním titulem je splnění právní povinnosti správce údajů dle či. 6 GDPR.



= KONIC/\ MINOLT^
efektivně tiskne a tiskne

INSTALAČNÍ PROTOKOL
ke smlouvě č. 42534670, SER\ASNĹ A MATERIÁLOVÁ SMLOUVA

ZÁKAZNÍK l PLÁTCE
OKRESNÍ SOUD V PARDUBICÍCH
Na Třisle 118
53006 Pardubice, Pardubice

UMISTĚNĹ STROJE

Okresní soud v Pardubicich
Na Třisle 118
53000, Pandubice

MODEL STROJE

bizhub 558e (AA6T021)

Stav počitadel Usk/kopie BW
/\ O

č. zakázky (DIS)' 49285
č. zákazníka: Z001246000
Č. SPŠ. SP$000182762
sériové číslo: AA6T021003672

Umístěni stroje l Kancelář'
Provozní doba (od - do l mimo)'
Navrhovaný termín dodáni"
Odpwědná osoba za sboj:
Email:
Telefon:

tisk/kopie CO,

Čido zboží Označeni pň'sNšmtvi MnoŽství ' Výrobni čislo

9960OD24030 iTraining- online videoškoleni ! 1 '
j

996927-PA3CZEUSS45CZ Obr. návod C258/C308/C368/C458/C558/308/368/458,CZ ! 1 .
j

a4md\ny1 OT-506 výstupní přihrádka , 1 i

' iA9HFWY2 PC-215 2x univerzálni kazeta i 1 j
__-_.. J ___. __L.__-_ __.-___.. ...__ ._._ .____.--._ _ _

PROVEDENÉ JEDNORAZOVE SL.UZBY" 'platné pouze pm den instdace (vyjma nedostatků ze strany KM)
-jakékoli další služby budou účbvány dle aktuáhiho ceníku.

Dopravné D150 (kompktni služba), Instalace stroje (v ceně připojeni k 1 PC)

Instalace me obsahuje:
- cestovné servisnhj Ehnika KM
- rozbadeni sbqje
- mechanické sestaveni stroje
- inicializace stroje
- nastaveni stWe
- prověňeni funkcbnakty stroje
- instalace na 1 PC/server (OS Windows) za asisEence

správce IT, nebo pověkného zástupce v čase instakce
- instalovat ePRO Comfort (HTTPS) · proaktivní servis

online(bez modemu)

Školeni obskihy (bvbi max. 2hod., maximäně 6 osob -v rámci jednoho školeni)

obsMha stroje:
- seznámeni s návodem
- zapnuti stroje
- vkládáni papiru l odstraněni záseků
- výměna spoti\ebního mateňálu (včeN odpadni nádoby)
- základni funkce " : kopírováni Wčěmě přislušenstvi), tisk, scanováni, faxováni
- výchozí nastaveni lfúnkoe užNatele

péče o stroj:
- čištění dotykového panelu, čištěni skla originálů
- iMomaoe o servisním intervalu a jeho signdizaci
- seznámeni s počitadlem (kopie /6sk)

Poznámky' "
kôpkovánl (vbženi originálů, zásobníky papiru, reprofaktor, sytost kopii, počet kopů, nulováni počtu kopii, oboustmné kopiroväh, děrováni, sešíváni
tisk (popis ovladače Uskámy, druh papiru, počet výtisků, oboustranný tisk, děrováni, sešíváni (podk konfiguraoe stroje))
scanováni (v případě připravenosti datových prostředků zákazníka dle specifikace - viz Podklady k instalaci zařlzeni)
mxováni (pokud je součásti stroje faxový modul)

V případě připojeni stroje do datové sítě u zákazníka, je nutná pňtomnost správce rr zákazníka (nebo pověřeného zástupce). PoNrzenim Protokolu o instalaci zákazník
potvrzuje splněni požadavků na nutaveni lnstalovaného stroje podle podkladů k zařízení. Příjemce potvrzuje že stroj je v bezvadném stavu, indalace je
kompletnl,

42534670

SPS000182762



Zákazník potvrzuje náskduµci konhguraci MFP

Úkol Nastaveno a odesláno Není požadováno Nelze implementovat

Propojeni kabelem UTF El CI [J
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Bezpečnost dat:

ANO Zákazník byl seznámen s možnosti zabezpečeni Zákazník má zájem
Stroj podporuje službu BH Secure

ne [j ano lá l ne [j ano n' [j
ANO [J Zákazník byl seznámen s ceMikovanou likvidaci dat Zákazník má zájem

Odvoz starého stroje
NE EJ ANO [J NE [J ANO [J NE ĽJ

Poznámky k instalaci l Vyjádřeni zákazníka:

Zařízeni, které je v pronájmu, není uživatel oprávněn přemist'ovat bez vědomi společnosti Koňka Minoľta.
U zařízeni, které je pod S"M smlouvou, musí uživatel o přemístěni zařízeni společnost Koníča Minolta informovat.

Jména zaškokných osob: .....
Ĺ

,,,,m,,,,,,,,,, 2G . :5?. 1D4
Správce sitě ANO/NE'

Jméno

PcRvrzenim Protokolu o instalaci zákazník potvrzuje splněni požadavků na nastaveni instalovaného stroje podle podkladů k instalaci zařízeni.
Zákazník dále patvrzuje, že stroj je v bezvadném stavu, instalace je kompletní.

Ť'e"y a poapis ptedávajicm/technika
l

Razítko, jméno a podpis zákazníka

Miroš av Digitálně podepsal
Miroslav Škvor

" Datum: 2019.08.29škvor ,,,4,,49 ,0ZOU


