
Celkempoložky Množství M1 Cena

56 000,00ednáváme u Vás na základě zaslané nabídky čislo 1,00 ks 56 000 O0

-01377-L9L8M2 ze dne 4. Ilstopadu 2019 "Technickou

poru tiskového řešení"

idelné služby technické podpory na obdobi od 1.4.

„2020

talace tiskáren u nového uživatele / na nově PC bel

y umístěni tiskárny

jednávky a doplňování papírů na lokalitách MHMP v

dujicich intervalech - pravldelny závozje v pátek + dle

ných požadavků na akutní dodání V případě,že doide
v průběhu týdne, je dodán papir operativně dle

neho požadavku.

Ilty pro závnz

: A4 každy týden. A3 dle zjištěné potřeby 1x za 14 dnů

R. A4 každý týden, A3 dle zjištěné potřeby 1x za měsíc

UE A4 každý týden, A3 dle zjištěné potřeby 1x ra měsíc

mauzy: ověřuje se u paní Matouškové nebo Burianově (|.

2, A515) - závoz 1x měsíčně

ytířská: hromadný závoz dle požadavku v SD Unlcom

arvátova: 1x za 14 dnů

pracovánl uživatelských návodů, vylepování návodů u

dbových tiskáren

požadavky nad rámec dle potřeb INI a uživatelů

.
řešení nefunkčních tisků, skenování v případech kdy nenl

roblém ze strany dodaného tiskového řešení - součinnost s

alšimi dodavatelským! subjekty a pracovniky MHMP

. přímapováni tiskáren a řešení problémů s tiskárnou, která

ebyla dodána v rámci smlouvy na dodávku tiskových

ařílenl

. instalace toneru do tiskárny

Konzultační služby nad rámec technické podpory:
ato služba může být využita v případě potřeby ze strany

objednatele. Jedná se především o konzuitačni činnost

on-site, jejichž využiti předpokládáme zejména v počátcích

spolupráce.
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Dodavatel:

TOTAL SERVICE a.s.

U Uranie 954/18

170 00 Praha

OPERÁTOR

ICT

Dodací adresa:

Operátor ICI“
, a.s.

Dělnická 213/12

170 00 Praha

Číslo dokladu: 500 200229

Sklad: 999

Code.

Objednávka: 500200229

odběratel:

Operátor lCl', a.s.

Dělnická 213/12

170 00 Praha

— 02795281 mě: CZ02795281

Česká republika

B 19676 vedená u Městského soudu v Praxe

©

Popis dodávky Technická podp.tiskove'ho řešení

Zakáxka 06.10.00

Způsob dopravy: Osobní odběr

Forma úhrady: Převodem na účet
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Text položky Množství M1

Konzultační s užby budou učtovány v hodinových sazbách

4.1. Cenová nabídka Položka Počet Cena [Jednotka (bez
DPH) Cena ce kem (bez DPH)
Pravidelné služby technické podpory (v době B 16 hodin) 7

MD BOOOQK 56000 (ZK

1,00

Vystavil: El Baamranl Petronila Děkujeme Vám za spoluprácll

Objednávka: 500200229 Zpracováno systémem HELIOS Orange
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Celkem bez DPH CZK

Celkem s DPH CZK

55 000,00

67 760,00

OPERÁTOR

ICT

56 000,00


