
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O NÁJMU TISKOVÉ TECHNIKY

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
se sídlem: Sokolovská 394/17, 196 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 49241494
Zastoupen: Mgr. Dipl. - Ing. sc. agr. Vladimír Eck, předseda představenstva
dále jen „Nájemce"

a

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
se sídlem: Českomoravská 2420/19,190 00 Praha - Libeň
IČO: 05324165
DIČ:
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853 
zastoupena Ing. Jiřím Hubeným, jednatelem

dále jen „Pronajímatel" 

uzavírají na základě rámcové dohody ze dne 7. 8. 2019, pod č. j.: 942/2019 (dále jen „Rámcová dohoda") níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu o pronájmu tiskové techniky

(dále jen „Prováděcí smlouva")

1. Základní ustanovení

1.1. Pojmy či zkratky používané v Prováděcí smlouvě mají stejný význam jako totožné pojmy a zkratky zavedené 
v Rámcové dohodě, není-li jejich význam definován Prováděcí smlouvou odlišně.

1.2. Pronajímatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje pronajmout Nájemci Tiskovou techniku 
specifikovanou v či. 2 této Prováděcí smlouvy (dále jen „Předmět nájmu") a poskytovat Nájemci Služby, a 
to za podmínek stanovených touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou.

1.3. Nájemce se touto Prováděcí smlouvou zavazuje užívat Předmět nájmu v souladu s touto Prováděcí 
smlouvou a Rámcovou dohodou a hradit Pronajímateli Nájemné a Cenu za pořízení kopie, a to ve výši a 
za podmínek stanovených touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou.

2. Předmět nájmu

2.1. Předmětem nájmu jsou Zařízení včetně výbavy specifikovaná v Příloze č. 2 - Protokol o umístění Zařízení, 
který tvoří přílohu a nedílnou součást této Prováděcí smlouvy, a to v následujícím množství:

Kategorie Tiskárnal - 2 ks

2.2. Zařízení tvořící Předmět nájmu budou umístěna v sídle Nájemce, a to Sokolovská 394/17,186 00 Praha - 
Karlín

3. Doba nájmu

3.1. Smluvní strany sjednávají pro zařízení tvořící Předmět nájmu dobu nájmu v délce 37 měsíců, která počíná 
běžet ode dne účinnosti této Prováděcí smlouvy a instalace tiskárny (den, který nastane později). Konec 
nájmu je 31.8.2023. Po skončení doby nájmu si pronajímatel zařízení odinstaluje a odveze na své náklady.
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4. Nájemné, platební podmínky

4.1. Výše Nájemného a Ceny za pořízení kopie je v souladu s čl. 9. Rámcové dohody řídí ceníkem, který tvoří 
přílohu č. 6 RD - Cenová kalkulace. Podkladem pro fakturaci bude Přejímací protokol k tomuto zařízení.

4.2. Měsíční platby Nájemného a Ceny za pořízení kopie bude Pronajímatel fakturovat spolu s cenami za 
ostatní zařízení, již užívaná Pronajímatelem, (nebo dle podmínek v Rámcové dohodě při první Prováděcí 
smlouvě)

5. Zvláštní podmínky nájmu a poskytování Služeb

5.1. Dodací lhůta-Pronajímatel se zavazuje dodat Nájemci Zařízení tvořící ve lhůtě stanovené v Rámcové 
dohodě.

5.2. Ukončení nájmu a s tím souvisejících služeb je určeno dobou nájmu dle čl. 3 této Prováděcí smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Prováděcí smlouva se vyhotovuje elektronicky a je také elektronicky podepsána elektronickými podpisy 
zástupců stran.

6.2. Prováděcí smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv, za současného provedení instalace 
zařízení. Uveřejnění provede Nájemce a tentýž den bude elektronicky o uveřejnění informovat pověřenou 
osobu Pronajímatele.

6.3. Smluvní strany prohlašují, že Prováděcí smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují její obsah za určitý 
a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Prováděcí smlouvy 
rozhodující.

V Praze

Ing. Jiří 
Bakalík

I
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Ing. Jiří Bakalík 
Místopředseda představenstva

V Praze dne 18.06.2020

Ing, Jiří
Hubený

Ing. Jiří Hubený
Jednatel společnosti

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
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