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, Identifikátor VZ: PZObjednavka dle rámcové smlouvy MV-50113-150/VZ-2015, nen zajištěnítisko.·

uzavřené s dodavatelem, RICOH Czech Republic s.r.o., Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, IČO 48117820, dič cz48117820, služeb dle RS MV-
datové schránky: kydbsry 50113/150/VZ-2015

Číslo jednací objednatele: VPŠA-1365/EU-2021/OVZI N006/21/V00025712
č.j.vpšA-1351/EU-2021/ovz

a) Identifikace objednatele:

Objednatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Email, tel:
Kontaktní osoba za fakturaci:
Email, tel:

Vyšší poĹicejnÍ škola a Střední poHcejní škola MV v Praze
pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy

48,,,,,, DY90P000L2KC
CZ48135453

ČNB Praha 1,
Ing. Dana Boháčová,

b) Specifikace objednávky:

Podrobná specifikace objednaného řešení bude případně uvedena ve Studii proveditelnosti.

C) Rozsah/množstvi objednaných služeb
Tisková zařhení:

IdentifikačnI Počet ks Stránek Cena za Stránek Cena za Cena celkem v KČ s
Oznaceni dle RS Typ zar|zenl . . ,, . , , Cena celkem

terrrnnal - KS stroju cb štranku bar štranku DPH

TA4Č KYOCERA P2040 nelze objednat

TA4B KYOCERA P6230 nelze objednat

MFZA4Č KYOCERA M3145

MFZA4B RICOH IM C300 3

MFZA3Č RICOH MP 2555SP

MFZA3B RICOH IM C2500 1

MFZA3BF RICOH IM C2500 +

lze objednat po
PMFZA3B RICOH IM C5500 ,ředchozidohodě

CELKEM za tiskové služby O 4 X X X X 93 039,00 KČ 112 577,19 KČ

Stránky budou fakturovány na základě skutečně realizovaných a dle podmínek Rámcové smlouvy s rozdělenIm na čb a barevné stránky.

Tiskový systém:

Počet monitorovaných zařízení s Počet monitorovaných zařIzení
Popis , , . . Počet zar|zenl mimo monitoringtermnalem bez terminalu

Tiskový systém MyQ 4 O O

Pro implementaci tiskového systému MyQ objednatel zajistí potřebnou součinnost, zejména dodá sever(y), kde bude MyQ instalováno.

V případě samostatné instalace MyQ bez objednánítiskových zařÍzenÍ je splatnost faktury dle objednávky 4 měsíce, pokud nedojde v uvedené době k
objednáni tiskových zařizenÍ. Pokud dojde k objednánítiskových zařheníve stanovené době 4 měsíců od objednání samostatné instalace MyQ, bude tato
objednávka stornováná a tiskový systém MyQ bude zařazen do objednávky s tiskovými zařizeními objednatele. Při splněni uvedené podmínky (nebo pokud
optimalizačnI projekt na základě dat z MyQ doporučí neobjednávat nová zařÍzeni a ponechat stávajíci) nebude dodavatel po objednateli požadovat platbu
uvedenou v této objednávce.

Objednávka dle rámcové smlouvy MV-50113-150/VZ-2015 1/2

DY90P000L2KC



Internal

Systém ServiceOesk:

Pop"s Počet zařIzeni s on-line Počet zařízení bez on-line
dohledem dohledu

Servisní dohled
Pro implementaci on-line dohledu (MyQ nebo @Remote) objednatel zajistí potřebnou součinnost.

Ostatní služby:
Popis jednotka počet cena za jednotku CELKEM CELKEM Kč s DPH
Čin nost pracovníka

hodiny - Kč - KČ
SW podpory
:,::::'Íinst/dein't k, KČ KČ

:::,.;;t'í inst/dein't k, KČ KČ

CELKEM za OstatnÍsIu:by - KČ - KČ

CELKEM za celou objednávku bez dph 93 039,00 kč
CELKEM za celou objednávku včetně DPH 112 577,19 KČ

a) Místo plnění

Místa plněni nově dodávaných strojů, včetně kontaktních osob a telefon ického spojení, jsou uvedena v příloze Č.1.

b) Lhůty pro plnění

Dodavatel závazně potvrdí do 10 pracovních dnů od uveřejněni v nen objednávku.
Dodavatel započne s instalaci do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky v NEN.
Dodavatel dokonči instalaci do 10 pracovních dnů od zahájení instalace.
Objednatel se může s Dodavatelem dohodnout na prodlouženI, nebo případném zkrácení terminu realizace.

c) Náhrada za stroje, u nichž skončil pronájem NE uveďte platné

V případě, že nově objednané stroje nahrazují stroje Ricoh, u nichž konči pronájem dle předchozích plnění
z ukončené Rámcové smlouvy, je nutné v příloze č. 2 doplnit údaje o těchto stahovaných strojích.

Doba poskytování tiskových služeb v měsIcIch činí: 15 uveďte celé číslo

Za objednatele: =4'::=°

podepsáno elektronicky
Za dodavatele Datum: 2021.10.04 21:59:54 +02'00'

Objednatel vyplňuje žlutě označená pole.
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