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(smlouva o servisu zařízení a dodávce spotřebního materiálu)

I. Zadavatel

Sídlo IČ

Korespondenční adresa DIČ

Firma zapsána v OR u pod registr. zn.

Jméno a funkce zástupce

Bankovní spojení číslo účtu kód banky

E-mail telefon Mobil. telefon

II. Zhotovitel Verso CZ s.r.o. Husova 237, 293 01 Mladá Boleslav IČ

Firma zapsána v OR MOS v Praze, pod registrační značkou C 81761 DIČ

Jméno a funkce zástupce: Pavel Řezáč, jednatel Telefon

Bankovní spojení: Komerční banka Mladá Boleslav, č. účtu 51-6828470237 / 0100 E-mail

III. Podmínky

Doba trvání  smlouvy resp. datem

Počáteční stav počítadla  ČB Zúčtovací období
(vyrovnání dle skutečně vyhotovených výtisků)

Kvalita / typ dodávaného papíru Pracovní doba pronajímatele

Forma odpočtu počítadel výtisků

IV. Konfigurace svěřených zařízení

Další příslušenství

V. Specifikace služeb

Objednané služby jednorázové

Číslo služby Název služby

Celkem za jednorázové služby
+ služba #SE908  

-  Kč                       

-  Kč                            

-  Kč                            

-  Kč                            

dle skutečnosti

-  Kč                            

0 Kč

0 Kč

0 Kč

V případě, že za zúčtovací období překročí poměr počtu vyhotovených skenů ku celkovému počtu vyhotovených kopií/výtisků 20%, je pronajímatel oprávněn tyto skeny vyúčtovat za cenu 0,05 Kč za každý 1 sken.

Je-li sjednána služba #SE913, není GPRS modem součástí pronájmu (je určen pro komunikaci v rámci služby ineo RemoteCare).

Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel bude poskytovat servisní služby a dodávky spotřebního materiálu pro svěřené přístroje uvedené v odst. IV. dle následujících podmínek. Výše 

uvedená doba reakce a dostupnost servisu platí pro servisní služby tiskových zařízení. 

Konfigurace (příslušenství)Typ stroje

https / II

iRC 

typ služby

0,41 Kč 1,20 Kč500 stran500 stran

kvartálně

Po - pá, 7:3o - 16:oo2 - 6 pracovních hodin80g B+(Q1)

iRC, https, II. úroveň

Měsíční cena provozu (zahrnuje min. 

měsíční počet ČB a COL výtisků)

Dohodnutý min. měsíční počet kopií / výtisků formátu, 

přepočteno na jednostranné výtisky formátu A4

ČB COL

Cena výtisku formátu A4

ČB COL

měsíčních plateb

797 KčDevelop ineo+ 224e DF-624, DK-510

počínaje

barevně

Čas reakce

Kauce ve výši

podpisem smlouvy

Viz předávací protokol

0

00473944

26432366

CZ26432366

+420.326.722.004

rezac@verso.cz

24 měsíců

Viz předávací protokol

01.06.2022

2022/05/02

Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206

Na Karmeli 206/11, 293 01 Mladá Boleslav

Na Karmeli 206/11, 293 01 Mladá Boleslav

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

přidělí zhotovitel

Instalace zařízení (v ceně připojení k 1 PC)

Doprava a manipulace

Likvidace obalových materiálů

Instalace SW aplikací, utilit, síťová nastavení, rozšířené 

    zaškolení obsluhy, uživatelská nastavení (560,- Kč / hod.)

Celková cenaCena službyPočet

1

1

1

1

-  Kč                            

-  Kč                            

#SE901

#SE903

#SE910

#SE908
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Objednané služby měsíční

Číslo služby Název služby

Celkem za měsíční služby

VI. Platební podmínky

Forma daň. dokladu Celkem za měsíční služby:

Pokud není uvedeno jinak, všechny ceny jsou bez DPH. (cena měsíčních služeb je uvedena za pravidelné služby zvolené nájemcem, mimo ceny za služby jednorázové)

VII. Místo instalace

Místo instalace: Patro/místnost

Za poskytnutí údajů o technických podmínkách instalace a provozu stroje za nájemce odpovídá:

Odpovědná osoba: E-mail

Telefon: Poznámka

VIII. Ostatní ujednání

Další ujednání:
(např. dohodnuté výjimky z OPS)

Smlouvu schválil: dne

Smlouva podepsána v dne

Obě strany uzavírají tuto smlouvu dle výše uvedených podmínek a Obchodních podmínek (poslední strana smlouvy).

1 2

2 TOTAL 3

3 COLOR 1

1

Telefonická technická a servisní podpora a

10 000 2COLORTN-321 C,M,Y 25 000

Oznámení uživateli o vzniku požadavku na servis

Dodávka uživatelsky vyměnitelného spotřebního materiálu (tonery, odpadní nádoby, obraz. 

jednotky ...) dodavatelem na adresu instalace pronajatého zařízení.
a

funkcionalita

Automatický odečet stavu počitadel

Automatické hlášení požadavku na servisní zásah

Úrovně vzdálené správy ineo Remote Care

I. úroveň II. úroveň

a a

a a

a a

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206

Pavel Řezáč, jednatel

Verso CZ s.r.o.

Typ toneru Výtěžnost A4@5% Typ počítadla

TN-321 K 27 000 TOTAL

Nárok na bezplatnou dodávku tonerů v rámci smlouvy

(každý násobek smluveného minimálního objemu při uvedeném smluvním průměrném pokrytí tonerem)

Objem A4 / smlouva Počet TN / smlouva

20 000 1

Pavel Řezáč

Mladé Boleslavi

03.05.2022

09.05.2022

vzdáleného dohledu a správy Ineo RemoteCare.

Pro snížení administraticní zátěže bude splátkový kalendář vystaven na platby s kavartální frekvencí, a to vždy s DUZP k prvnímu dni daného

období.

kancelář

Celková cena za černobílé, případně i barevné kopie/výtisky je tvořena postupným součtem násobků množství a ceny kopií/výtisků v jednotlivých časových intervalech.                                                    
Zadavatel a zhotovitel uzavírají tímto Smlouvu o dodávkách materiálu a poskytování služeb za uvedených podmínek. Tato smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude poskytovat servisní služby a dodávky spotřebního materiálu pro zařízení uvedená v bodě IV. a zadavatel bude za takto poskytnuté 

služby platit sjednané poplatky.

Veškeré služby a spotřební materiál nad rámec této smlouvy je nutné objednat a zaplatit samostatně.

Tato smlouva jakož i Obchodní podmínky a veškeré přílohy byly řádně přečteny. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se smlouvou a všemi jejími podmínkami připojují účastníci svoje 

vlastnoruční podpisy.

Vždy v měsících červenci a srpnu budou smluvené minimální tiskové objemy rovny nule, tzn. měsíční platby budou pouze ve výši ceny 

DM, Jaselská 146, 293 01 Mladá Boleslav

Mgr. Štefan Klíma

724 292 704

reditel@issnakar.cz

917 Kč                      

splátkový kalendář 917 Kč                 
bez DPH  

-  Kč                            

-  Kč                            

1 120 Kč 120 Kč                           

-  Kč                            

1 797 Kč 797 Kč                           

Počet Jednotková cena Celková cena

#SE912

#SE913

Provoz zařízení (viz podmínky v odst. III. a IV. této smlouvy)

Vzdálený dohled a správa Ineo RemoteCare (viz body III. a IV. této smlouvy)

!! NEPODEPISOVAT !!

TOTO JE POUZE NÁVRH SMLOUVY
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