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sMLoUvA o Poslť TovÁľ Í  SLUŽEB At-ra

SPOTREBNTHO MATERIALU
č í ĺ o

1 9

I . Smluvní  strany
Objednate!

Sí dlo:
I č :  75059151
DIč : nepřiděleno
Firma je zapsána v:

Střední  š kola ž ivnostenská Sokolov
pří spěvková organizace
Zákovská 7L6,356 01 Sokolov

v Ęstří ku š kol a š kolslcých zaří zení :  č .rozhodnutí  907512009-2l z OL.O1'2OO7,
IZO: 151 0I2997, REDIZO: 651 012 9BB

Korespondenč ní adresal. Żáuovská7l6,35601Sokolov
Jmé no a funkce zástupce: 

Bankovní  spojení :  Komerč ní  banka a.s., poboč ka Sokolov
Telefon: 
e-mail:  

č í slo ú č tu l 
mobil:  

Poslĺ ytovatel
Sí dlo:

Firma je zapsána v oR:
Jmé no a funkce zástupce
Bankovní  spojení :
Smlouvu zpracoval:
Telefon:

TONER-ONtINE, s.r.o.
Petrohradská 438ll3,1o1 oo Praha 10 I č :
Provozovna U Koupališ tě 1o7o,363 01 ostrov DÍ C: C
Městslcý soud v Praze, oddí l C, vlož ka 145933

CSOB ostrov č í slo ú č tu: 

obě strany uzaví rají  tuto smlouvu o poskytování  služ eb a spotřební ho materiálu dle následují cí ch podmí nek

a Vš eobecných obchodní ch podmí neĘ které  jsou nedí lnou souč ástí  smlouvy'

I I . Předmět smlouvy
Předmětem té to smlouvy je zajiš tění  seruisu a dodávek spotřební ho materiálu (wjma papí ru) d| e č l. VI I .
Specifikace služ eb pro zaří zení  uvedené  v odstavci I I I . specifikace stroje'

I I I . Specifikace stroje
Konica Minolta bizhub 224e
Automaticlcý oboustranný podavač  originálu DF-624
Stolek pod stroj DK-510

výrobní  č í slo:  A5C402I I I4779
výrobní  č í slo:  A3CFWYL323232

Stav poč Í tadla k poč átku uzavření smlouvy: black: 80 074 kopií  color:  75 528 kopií

IV. Mí sto instalace
Mí sto instalace: 
Patro/mí stnost:

Za posĘĄnutí  ú dajů  o techniclcých podmí nkách instalace a provozu stroje za nájemce odpoví dá:
odpovědná osoba:  
Telefon: 5 

V. Parametry smlouvy

Doba truání  a platnost smlouvy: na dobu neurč itou od o1. 03 2019



!3ĺ lilitÍ Ionline.cz
PRODEJ-SERVIS-KO novł cÍ  STRoJE - rlsxÁnruY- FAXY- ToNERY - spoĺ ŘraruÍ  vRĺ rRI ł l-
VI . Cena

Stanovená cena za kopii formátu A4 zahrnuje cenu služ eb uvedených v č l. VI . Specifikace služ eb

1,35 KčCOLOUR

0,25 KčBLACK

nad pauš ál

Dohodnuý minimální  poč et kopiĺ A4 dle

zvolené ho m&í č ní ho pauš álu:

Cena za kopii dle měsí ,č ní ho pauš álu M&í č ní  pauš ál celkem

VI I . Specifikace služ eb
Smluvní  strany se dohodly, ž e poslqĺ tovatel bude posĘtovat servisní  služ by (pozáruč ní  opravy vč etně ýměny
náhradní ch dí lů  nutných pro pozáruč ní  opravy, periodické  preventivní  proĄllaKické  prohlí dĘ zaří zení  dle

doporuč ení ýrobce a už ivatele) a dodávĘ spotřební ho materiálu pro zaří zení lsI roj uvedený v odst' V. Specifikace

stroje dle následují cí ch podmí nek'

Ní ž e uvedená doba reakce a dostupnost servisu platí  pro servisní  služ by.

Pokud není  uvedeno j inaĘ jsou uš echny eny uváděné  bez DPH,
Veš keré  služ by a spotřební  materiál nad rámec té to smlouvy je nutné  objednat a uhradit samostatně.
Náklady na jednorázově posĘltnuté  služ by (instalace, zaš kolení , dopravu a dalš í  služ by) hradí
samostatně.

objednatel

Spotřební  mateľ iál:
toner č erný TN-321K cca 27 000 stran),... toner modý, purpurý, ž luý:TN-321 c, M,Y (25 000 stran)

ostatní  spotřební  materiál dle objednávĘ

Kaž dých 100.000 stranPerioda profolaxe (poč et stran A4)
Hláš ení  závad a pož adavků

Do 2 dnů  od wž ádáníTermí n poskytnutí  náhradní ho zaří zeni
Do 15 dnů  od zaháiení opraw v mí stě instalaceTermí n odstranění  závadv

- v pří padě technické  závady, ] < terá způ sobila
zastavení  zaYí zení  a neumož ňuje jeho dalš í  chod - do
24 hodin od nahláš ení  závady (nebo první  pracovní
den následují cí po dni volna)
- v pří padě technické  závady nebo vyž ádané  ú drž by,
která zaří zení  nevyřazuje z provozu - dle dohody
- Dále dle č l. 1' bod 1.4 a 1.5 Vš eobecných oodmí nek

Doba reakce

Po-Pá 08:00 - 16:00Dostuonost servisu í oracovní  doba)

Spotřební  materiál bude poskytovatelem dodáván
obiednateli na mí sto instalace na základě obiednávloĺ .

Perioda zavezení  spotřební ho materiálu

ANOZoětný odběr oouž it 'ých materiálů

ANOPředzásoben í  spotřební m materiálem

NESpráva SW

ANODopravné

ANOobrazová iednotka

ANOSeľ visní  oráce

ANOTonerové  náplně a spotřební  materiál

NEPapí r

VI I I . Platební  podmí nĘ

Typ smlouvy:
Cetnost fakturace:
Splatnost:

na dobu neurč itou
mestcne
14 dnů
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IX. ostatní  ujednání
Kopie a výtisky budou vyú č továny na základě skuteč né ho objemu dle stavu poč í tadla lx za měsí c dle č lánku IV.,
cena za č ernobí lý/barevný výtisýkopii formátu A4 s pokfií m 5olo'

$haa$ neplatnost něKeré ho ujednání té to smlouvy nemá za následek neplatnost celé  smlouvy. Pří padné  změny
č i doplňky té to smlouvy musí  mí t pí semnou formu a musí  b'ýt opatřeny podpisy pověřených zástupč ů  náiemce á
pronají matele.

Smluvní  strany se dohodly, ž 9 Rro doruč ování  pí semností  budou použ í vány adresy uvedené  na první  straně
smlouvy, pokud nebude mož né  pí semnost odeslat elektľ onicĘ.
otázĘ smlouvou ýslovně neupravené  se ří dí  ustanovení mi obchodní ho zákoní ku.
Pokud by doš lo k takové  změně zákonü a j iných předpisů , která by naruš ila ú č el a závaznost té to smlouvy,
zavazují  se obě strany upravit smlouvu pí semným dodatkem taĘ aby její  smysl a platnost zů staly zachovány.

V Sokolově dne: 26.02.2019
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Vš eobecné  obchodní  podmí nky smlouvy o poskytování  služ eb a

spotřební ho mateľ iálu

1. Předmět a vznik smlouvy, práva a povinnosti smluvní ch stran
1.1 Touto sm| ouvou ToNER-oNLlNE s.r.o., Petrohradská 438ĺ 13' 101 00 Praha 1O-Vrš ovice (dále jen poskytovatel) sjednává

s druhým ú č astnĺ kem (objednatel) smlouvu o poskytování  tiskových a kopí rovací ch sluŽeb v rozsahu a za podmí nek
specifikovaných ve smlouvě a té mito vŠ eobecnými podmĺ nkami s tí m, ż e objednatel je oprávněn po dobu trvánĺ  smlouvy
uż í vat poskytovaných sluŽeb v rozsahu smlouvou stanovených.

1.2 Poskytovatel se zavazuje zajistit fungování  zaří zení lstroje uvedené ho vodst. V. Specifikace stroje smlouvy' kteý je ve
vlastnictví  objednatele a poskytovat sluŽby uvedené  v č l' Vll. Specifikace sluŽeb. objednatel se zavazuje uhradit
dohodnutou cenu. Poskytovatel se zavazuje do 12 pracovní ch hodin po ohláš enĺ  nastoupit na opravu ' Poskytovatel má
právo odmÍ tnout provedenÍ  servisní ch výkonů , jestliŽe umí stěnÍ  zařÍ zenÍ  provedení  těchto výkonů  znemoŽňuje.

1.3 Poskytovatelsezavazujevpří padětechnické závady,kteráznemoŽňujepouŽí vání zaří zenl-do24hodinodnahláš ení
závady (nebo první  pracovní  den následujÍ cĺ  po dni volna) zahájit opravu. odstraněnÍ  závady je garantováno s ohledem na
dostupnost náhradnÍ ch dÍ lů  na 15 dnů  od zahájení  opravy na mÍ stě instalace. Pokud nebude závada do 2 pracovní ch dnů
odstraněna a objednatel o to poŽádá, zapů jěí  poskýovatel objednateli bezplatně a neprodleně náhradní  zařlzenÍ  shodných
technických parametrů .

'ĺ  '4 objednatel se zavazuje umoŽnit vrámci pracovní  doby uvedené  vč l. Vll. Specifikace sluż eb pracovní ků m poskytovatele
přĺ stup k zařizení  za ú č elem servisnÍ ch zásahů  a ověřenÍ  jeho technické ho stavu. Poskýovatel je oprávněn kdykoliv při

zjevné m poš kození  zaří zení , snÍ Žení  jeho uŽitných vlastností  nad rámec obvyklé ho provozní ho opotřebení ' zejmé na
vdů s| edku nesprávné  obsluhy, pouŽití  materiáltll nedodaných poskytovatelem' vnějš í ho násilí  apod.' poŽadovat náhradu
nákladů  na uvedenÍ  zaří zení  do náleŽité ho bezvadné ho stavu. objednatel odpovÍ dá za Š kodu, která vznikla v dů sledku
manipulace se zaří zení m V rozporu s návodem k pouŽití .

1.5 objednatel se zavazuje do stroje uvedené ho v č l' V. Specifikace stroje pouŽĺ vat kopí rovacÍ  papí r formátu A4 a A3 v kvalitě
A a B+  80g/m2' který je urč en pro duplexnÍ  kopí rování .

je povinen předem pí semně poskytovatele upozornit na změnu prostorové ho umí stění  zaŕ í zení ' Pří padné
stanoviš tě a novou instalací  zařlzení  provádÍ  objednatel na své  náklady. Dojde-li k závadám při

ické ho zajiš těnÍ  poskytovatele' náklady na odstraněnÍ  těchto závad hradí  objednatel.
provádět pravidelnou ú drż bu zaří zení  minimálně í x měsí ěně' pří padně po dosaŽení kaŽdých

materiálubude potřebovat návš těvu servisní ho technĺ ka nebo dodání  spotřební ho
o tom poskytovatele pí semně.

1.8 Stav poč í tadla vytiš těných kopií  bude stroj specifikovaný vč lánku V. zasí lat poskytovateli automatizovaným způ sobem.
Samostatně bude sledován stav poč í tadla zhotovených výtisků /kopií  formátu A4 a samostatně stav poč Í tadla zhotovených
výtisků /kopií  formátu A3.

1.9 objednatel se zavazuje pro provoz zaŕ Í zení  pouŽí vat výhradně poskýovatelem dodané  spotřební  materiály (tonery,

fotoválce apod.)' PouŽití  nedoporuč ených spotřební ch materiálů  se povaŽuje za váž né  poruš ení  smluvní ch podmÍ nek.
Poskytovatelem dodaný spotřebnÍ  materiál je objednatel oprávněn pouż í vat pouze na zaří zení , na které  se vztahuje
smlouva. PouŽitÍ m spotřební ho materiálu v zaří zení  přechází  jeho vlastnictví  na objednatele. objednatel se zavazuje, Že
zajistí  plnění  povinností  vyplývají cí ch ze zákona ć. 18512001 Sb., o odpadech v platné m znění  a jeho prováděcí ch
předpisů , pokud není  ve smlouvě výslovně dohodnuta sluŽba zpětné ho odběru pouŽitých materiálů .

1.10Poskytovatel neodpoví dá za š kodu ani uš lý zisk' jestliŽe objednateli vznikla š koda zejmé na pů sobenÍ m vyš š í  moci,
zvýš ení m provoznÍ ch nákladů ' přeruš ení m provozu, ztrátou výkonu zaří zeni a dalš Í ch podobných pří č in' které  poskytovatel
nezavinil' objednatel nenÍ  oprávněn poŽadovat od poskýovatele ani náhradu spotřební ho materiálu vč etně papÍ ru.

'ĺ  '1'l objednatel odpoví dá za š kody nazařlzenÍ  vzniklé :  krádeŽĺ  stroje nebo jeho č ásti' neodborným zacházení m, pouŽí vánÍ m
j iné ho neŽ originální ho nebo doporuč ené ho spotřebnÍ ho materiálu, Živelnĺ  pohromou nebo způ sobené  třetÍ  osobou, které
zákazní k umoŽnil přÍ stup k zapů jč ené mu zařÍ zenÍ .

1'12Dalš í  sluŽby a dodávky' které  nejsou předmětem smlouvy nebo jsou nad její  rámec, je objednatel povinen objednat
odděleně a uhradit jejich cenu dle faktury poskytovatele.

2. Vznik a ukonč ení  smlouvy, doba trvání  smlouvy
2.1 Smlouva vzniká dnem její ho podpisu oběma stranami. NedÍ lnou souč ástí  smlouvy jsou tyto vš eobecné  podmÍ nky.
2.2 Smlouva mů Že být ukonč ena dohodou smluvnÍ ch stran, výpovědí  některé  ze smluvní ch stran s výpovědní  lhŮtou 3 měsí ců ,

poč í tanou od první ho dne měsí ce následují cí ho po doruč ení  výpovědi druhé  smluvní  straně na poslední  známou adresu.
2.3 Podání  výpovědi je moŽné  po uplynuÍ í  minimálně'l2 měsĺ ců  trvánÍ  smlouvy. Poslední m dnem výpovědní  lhť lty zaniká

vztah založ ený touto smlouvou. Tĺ mto se vš ak poskytovatel nebo objednatel nezbavuje povinnosti k vypořádánÍ  dří ve
uznaných závazkť t.

2.4 Poskytovatel mů Že vypovědět smlouvu s okamŽitou platností  v pří padě váŽné ho nebo opakované ho poruš ení  smluvnÍ ch
podmí nek objednatelem (zejmé na prodlení  s ú hradou plateb za sluŽby). V tomto pří padě má poskytovatel právo na ú hradu
smluvnÍ  pokuty ve výš i dohodnutých měsí č ní ch plateb za dobu rovnají cí  se výpovědnÍ  lhů tě stanovené  v bodě 2.3.
Závazek objednatele uhradit pokutu a vzniklé  náklady (zejmé na dle č l. 4. Prodlení  a jeho následky těchto vš eobecných
podmÍ nek) tÍ m nenÍ  dotč en'

2.5 Poskytovatel má dále právo od smlouvy odstoupit v pří padě' Že objednatel při uzavÍ ránÍ  smlouvy vědomě uvedl nepravdivé
ú daje o skuteč nostech rozhodných pro její  uzavřenÍ  nebo jako právní  subjekt zanikne'

2.6 Smlouva zanikne, je splněna, uhrazení m vš ech závazků ' které  vyplývají  ze smlouvy a vypořádání m nákladů  dle bodu 2.4
těchto vš eobecných podmÍ nek' ze strany objednatele.
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3. Ceny a platební  podmí nky
3.1 Vš echny ve smlouvě uvedené  ceny jsou smluvnĺ mi cenami, ke kten/m se při fakturaci přič í tá daň z přidané  hodnoty

_ _ v pří sluš né  výš i. objednatel prohlaš uje, Že byl seznámen s cenouým návrhem poskytovatele a souńlasí  s ní m.
3.2 Poskytovatel je oprávněn upravit ceny poskytovaných sluż eb o miru inflace (index spotřebitelských cen dle metodity Č sÚ;

za období  od poslední ho stanovení  cen, nejmé ně vš ak za období  v dé lce 1 roku' V tomto pří pađ ě poskytovatel na tú to
skuteč nost upozornÍ  v daňové m dokladu, v němŽ se změna ceny poprvé  promí tne nebo v'dokladu'předbházejí cí m.

3.3 objednatel je povinen hradit dohodnuté  č ástky vč as a v plné  Výš i' objednatel je povinen poukazovat platby iak, aby v den

- splatnosti byly k dispozici na ú č tu poskytovatele. Bankovní  spojení je uvedeno na 1. straně smlouvy.
3'4 objednatel je povinen platby identifikovat variabilní m symbolem, kté ý je uveden v daňové m doklađ u - faktuře.
3.5 objednatel není  oprávněn platby pozastavovat, sniž ovat č i započ í távai. Poskytovatel má právo urč it, kteý splatný závazek

objednatele bude z doš lých plateb uhrazen.
3.6 objednatel je povinen neodkladně poskytovateli oznámit kaŽdou skuteč nost, která by mohla ohrozit jeho schopnost plnit

závazky z té to smlouvy (konkurs, vyrovnání , likvidace apod')
3.7 Zú é tovací m období m se rozumĺ  kalendářní  měsÍ c, nenĹli dohodnuto jinak. Ke konci tohoto období  má poskytovatel právo

vyú č tovat objednateli č ástku odpoví dají cÍ  skuteč ně zhotovené mu'poětu výtisků /kopií . Podkladem pro ś tanoven'í  poč tu
výtisktll/ kopiĺ  je odeč et stavu poč itadla na zaří zení  objednatele ke konci_zú č tovací ho období . Za datum uskuteč něnÍ
zdanitelné ho plnění  je stanoveno datum k poslední mu dni pří sluš né ho měsí ce nebo ke dni provedené ho odeč tu stavu
poč Í tadla v mimořádné m termí nu. Faktura bude vystavena nejpozději sedmý pracovní  den, následují cí  po provedení
odeč tu.

3.8 Spotřebu dodané ho materiálu nad rámec vyú č tovaných výtisků /kopií  dle stavu poč í tadla na zařÍ zenÍ  dle bodu 3.7 je

_ _ poskytovatel oprávněn kdykoliv v prů běhu smlouvy nebo pojejí m skonč ení  odděleně vyú č tovat.
3'9 Na náklady, které  by poskytovateli vznikly vsouvislosti splnění m smlouvy' a které  ńejsou uvedené  vč l. Vl. Specifikace

sluŽeb' je poskýovatel povinen objednatele předem upozorn| t, j inak ztrácí  právo na jejich náhradu.

4. Prodlení  a jeho následky
4.1 Prodlení  s ú hradou plateb podle smlouvy se má za váż né  poruš ení smluvnÍ ch podmí nek.
4.2 V pří padě prodlenÍ  s ú hradou plateb se sjednává smluvní  pokuta ve výš i 0,05 %  (pů l promile) z dluŽné  č ástky za kaŽdý den

prodlení ' Právo na náhradu š kody' která byla způ sobena prodlení m, tí m není  dotč eno (obč anský zákonĺ k, illava lll., odd.
2, S 2894 -2971).

4.3 Je] i objednatel v prodlení  s ú hradou plateb, má poskytovatel právo zastavit poskýování  sluż eb a dodávek. Pokud
objednatel dluŽnou č ástku neuhradí  do 30 dnů  od její  splatnosti, má poskýovatel právo neposkýnout dalš í  sluŽby a
dodávky spotřební ho materiálu.

4.4 JeĄi objednatel vprodlení  delš í m neŽ 60 dnů  s jakoukoliv platbou, má poskytovatel nárok na plnou a neprodlenou ú hradu
vš ech zbývajĺ cÍ ch plateb a pokut dle smlouvy a těchto vš eobecných podmí nek a na náhradu vzniklých nákladů  a š kod.

5. Závěreč ná ustanovenĺ
5.1 Pří padná neplatnost né které ho ujednánÍ  té to smlouvy nemáza následek neplatnost celé  smlouvy. Pří padné  změny č i

doplňkylé to smlouvy a jejĺ ch vš eobecných podmí nek musí  mĺ t pí semnou formu a musÍ  být opatřeny podpisy pověŕ ených
zástupců  poskytovatele a objednatele'

5.2 Smluvnĺ  strany se dohodly, Že pro doruč ování  pí semnostĺ  budou pouŽÍ vány adresy uvedené  na 1 . straně smlouvy. Listina
je povaŽována za doruč enou třetí  pracovnÍ  den po její m podání  k poš tovní  přepravě.

5.3 otázky smlouvou výslovně neupravené  se ří dí  přÍ sluš nými ustanovení mi zák.89t2o12 Sb., obč anský zákoní k.
5.4 Tato smlouva a právní  vztahy j Í  zaloż ené  se ří dí  právnĺ m řádem Č eské  republiky. Pro veš keré  spory mezi poskytovatelem

a objednatelem se zakládá přÍ sluš nost soudu v mí stě Žalované ho.
5'5 Pokud by doš lo k takové  změně zákonů  a j iných předpisů , která by naruš ila ú č el a závaznost té to smlouvy, zavazují  se obě

strany pí semným dodatkem upravit smlouvu tak, aby její  smysl a platnost zrllstaly zachovány.




