
Smlouva č.2542017 o dodávce spotřebního materiálu pro
kopírovací stroj Canon IR Advance C5030Í 

číslo smlouvy odběratele P 10/2017

Uzavřená mezi

Hinet spol. s r.o.
Se sídlem Kakosova 977/2 155 00, Praha 5
Osoby oprávněné jednat Miloš Klinkáček, jednatel společnosti
ve věcech smluvních

(dále jen dodavatel)

a

Se sídlem
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, 
příspěvková organizace

U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel příspěvkové organizace
00639524
CZ00639524

( dále jen odběratel)

Uzavírají tuto smlouvu o a dodávkách spotřebního materiálu pro kopírovací stroj 
Canon IR Advance C5030Í v.č. GNM 722696

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zabezpečení servisu kopírovacího stroje a dodávky 
spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku v příloze č.l., papír je v režii
odběratele, musí však odpovídat požadované kvalitě:
“A” Canon papír Red Label A4 80g 500 listů nebo
“B” Canon papír Black Label A4 80g 500 listů / 83,-Kč bez DPH / bal.



Dodavatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy poskytnout odběrateli služby 
uvedené v bodě č.l. A odběratel se zavazuje řádně provedené služby převzít a zaplatit 
způsobem uvedeným v článku III. Této smlouvy

Plnění.

1. Dodavatel se zavazuje provádět služby tak, aby byl zajištěn chod stroje nejdéle do 24 
pracovních hodin od nahlášení závady.
Kontakt pro nahlášení závady:

V případě že bude rozsah závady většího charakteru vyžadovat delší dobu na její 
odstranění, zapůjčí dodavatel po dohodě náhradní stroj. Náklady na provoz zapůjčeného 
stroje hradí odběratel.

2. Dodavatel je povinen provádět plnění, v případě, že je používán originální spotřební 
materiál. Záruka se nevztahuje na odstranění vad způsobených neodborným použitím 
přístrojů a nekvalitním papírem. Všechny vyměněné díly v záruční době přecházejí zpět 
do vlastnictví dodavatele

Odběratel se zavazuje zajistit bezplatnou likvidace zařízení v příloze č.l, které se stane 
neopravitelným, nebo skončí jeho životnost udávaná výrobcem.

III.

Cena plnění

1. Kupní cena za dodávky materiálu a poskytnutí servisních služeb (All in) se řídí četností 
pořízených výtisků. Výtisky budou účtovány podle zápisu počtu skutečně zhotovených 
stran (dle zápisu elektronických počitadel ve stroji ) a to částkou bez DPH za stranu 
formátu A4 černobíle a částkou bez DPH za stranu formátu A4 barevně - viz. ceny níže ( 
strany A3 se rozumí jako dvě strany A4). Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena 
obsahuje práci servisního technika, dodávku a výměnu spotřebního materiálu vyjma 
papíru, dopravu dále dodávku a výměnu dílů potřebných pro odstranění vad,, mimo 
nákladů na odstranění vad zaviněných používáním přístroje v rozporu s pokyny 
dodavatele (viz příloha č.2)

Cena All in za černobílou kopii/tisk A4 činí 
Cena All in za plnobarevnou kopii/tisk A4 činí

0,25Kč bez DPH 
1,30Kč bez DPH

2. Fakturovanou čáastku bude hradit odběratel na základě vystavené faktury ( daňového 
dokladu ) dodavatele. Odběratel se zavazuje dodržet termín splatnosti dle faktury.

3. V případě že odběratel nesplní svou povinnost v bodě 2. tohoto článku smlouvy, je 
dodavatel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
den z prodlení a bude-li odběratel v prodlení s platbou o více než 30 kalendářních dnů je



dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení dodavatele od smlouvy nezbavuje 
odběratele povinnost uhradit oprávněně vystavené faktury.

1.

2.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tato 
smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.
Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich skutečnou a 
svobodnou vůli, smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
vlastnoručními podpisy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž odběratel obdrží dva 
výtisky a dodavatel jeden.

V Praze dne 6 5 0 5 1 7

Za dodavatele:

Miloš Klinkáček, jednatel 
Hinet spol.s r.o.

Za odběratele:

■V.'-'1

Ing. Stanislav 
ředitel Servisního střediska

Seznam příloh:
Příloha č. I Seznam strojů zahrnutých v servisní smlouvě
Příloha č.2 Pokyny dodavatele
Příloha č.3 Výpis OR
Příloha č.4 Usn RMC 0360/2016 ze dne 1. června 2016.

>
yj

v'



Příloha č. 1

Seznam strojů zahrnutých v servisní smlouvě

Model stroje Stav počitadla: Výrobní číslo:
Canon IR Advance C5030Í GNM 722696
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Všeobecné dodací a záruční podmínky Hinet s.r.o. platné od 1.1.2012

Dodávka a instalace:
* Hinet s.r.o., dále jen Hinet, dodává přístroje na celém území ČR, za cenu platnou v době dodávky. Kupující se zavazuje zajistit před 

instalací na své náklady veškeré potřebné úpravy ( elektrické zásuvky, telefonní zásuvky pro připojení telefaxu, včetně dalších součástí a zařízení 
pokud toto není dohodnutou nebo smluvní povinností Hinet s.r.o. ... ) podle podmínek platných předpisů a norem. Pro případ, že pro nedodržení 
těchto podmínek dojde ke vzniku jakékoliv škody, zavazuje se tuto škodu zaplatit kupující.

* Škody a vady způsobené transportem je adresát zásilky bezprostředně při převzetí předmětu smlouvy bezpodmínečně vyznačit 
zjištěné skutečnosti do dodacího listu a provést o škodě nebo zjištěné vadě zápis se zástupcem dopravce.

Rizika a ručení:
* Hinet s.r.o. nese riziko nebezpečí ztráty, nebo poškození předmětu koupě do okamžiku jeho předání a převzetí kupujícím ve svém 

skladu, nebo do jeho předání pověřenému dopravci, který dopraví zásilku na adresu zákazníka.
* Hinet s.r.o. neručí za Škody způsobené třetí osobou přímo, nebo nepřímo, event, ve spojení s nákupem nebo užíváním přístroje. 

Hinet s.r.o. neručí za škody vzniklé na spotřebním materiálu z důvodu jeho nevhodného skladování, nebo neodborného zacházení.
* Kupující nemá právo na náhradu škody na ušlém zisku, následné Škodě na vynaložený materiál, Či ztrátu výkonu, které vznikly 

působením „vyšší moci“.
* Hinet s.r.o. je zavázán provádět opravy pouze za předpokladu, že je používán originální spotřební materiál a příslušenství dodané 

firmou Hinet s.r o.nebo doporučené výrobcem.

Školení obsluhy:
* Hinet s r.o. zaškolí jednoho až dva zákazníkem určené pracovníky pro obsluhu prodávaného přístroje. O provedeném zaškolení se 

provede zvláštní zápis. Kupující se zavazuje, že jeho pracovníci obsluhující dodávané zařízení, budou dodržovat pokyny a podmínky pro bezvadné 
používání přístroje jeho součástí a zařízení. Veškeré náklady vzniklé nedodržením těchto pokynů nese ze svého kupující. Bude-li kupující 
požadovat zaškolení dalšího personálu pro obsluhu zařízení dodávaného firmou Hinet, budou kupujícímu náklady Školení vyúčtovány podle ceníku 
firmy Hinet s.r.o. platného v době vyškolení.

Záruka:
* Záruční doba, není-li dohodnuto jinak, trvá dvacet Čtyři měsíců ( Záruční doba na použité stroje trvá 12 měsíců,) a počíná běžet dnem 

uvedení přístroje do provozu a předání přístroje kupujícímu, kdy Hinet s.r.o. přebírá záruku, že přístroj nevykazuje žádnou materiálovou ani 
výrobní vadu. V záruční době má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného dílu, přičemž kupující musí předložit doklad o koupi přístroje u 
firmy Hinet , předávací protokol a servisní a záruční knihu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením v důsledku nevhodného a 
vadného provozu přístroje a následnou výměnu takto opotřebených dílů, zvláště spotřebního materiálu, pravidelné údržby, stejně jako odstranění 
vad způsobených neodborným použitím přístroje v rozporu s technickými podmínkami pro provoz přístroje nebo jinými neodvratitelnými 
událostmi.

* Za oprávněnou reklamaci se nepovažuje závada, pokud reklamovaná nefunkčnost prodávaného přístroje ( kopírovacího stroje nebo faxu ) 
spočívá v jeho zaprášení vlivem prostředí ve kterém se přístroj a jeho zřízení nachází, nebo nedodržením Časového nebo množstevního limitu pro 
pravidelnou údržbu přístroje dle předpisu výrobce.

* Odstranění vad v záruční době provede firma Hinet s.r.o. bezplatně. Všechny v záruční době vyměněné díly zůstávají vlastnictvím firmy 
Hinet. Pokud při uplatňování reklamace kupující nepředloží servisní a záruční knihu, ze které je patrné dle zápisů servisních techniků, že neporušil 
své povinnosti, zejména překračování limitů kopií při pravidelných údržbách přístroje předepsaných výrobcem, záruka zaniká.

* Pokud nebudou dodržována předepsaná doporučení, nebo nebude používán originální spotřební materiál předepsaný firmou Hinetsroa 
technické podmínky pro provoz přístroje určené výrobcem ( zejména originální , správně skladovaný toner, papír předepsané kvality ), zanikají 
firmě Hinet s.r.o. povinnosti vyplývající z odpovědnosti za záruky. Záruka zaniká také tehdy, jestliže byly v pracovní době firmy Hinet. Hinet 
s.r.o. neručí za škody, které vznikly event. přerušením provozu, nebo opožděním servisu Či opravy stroje. Hinet s.r.o. neodpovídá za poskytnutí 
záruky v důsledku vyšší moci. Všechny ostatní nároky na poskytnutí záruky nebo náhradu škody jsou výslovně a zcela vyloučeny Pokud kupující 
neuplatní nárok na záručni výkony do konce záruční doby, tento nárok zaniká. Nárok na záruční výkony není přenosný a pro případ dalšího 
prodeje, nebo jiného převodu přístroje zaniká, pokud Hinet s.r.o..k takovému přechodu nedá výslovný písemný souhlas.

Servis a opravy;
* Jestliže je o servisu přístroje uzavřena samostatná servisní smlouva, poskytuje Hinet s.r.o. servis a opravy z této smlouvy a platí podmínky 

uvedené v samostatné servisní smlouvě Přijímá-li Hinet s.r.o. objednávky na servis jednotlivě, jsou objednavateli účtovány náklady jako výkon 
technika, náhradní díly, spotřební materiál, stejně jako kilometrovné a cestovní výdaje v cenách platných v době provedení opravy či těchto 
výkonů O výměně spotřebního materiálu rozhoduje technik firmy Hinet.

V Praze dne
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Organizace registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88543
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal “MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]“ dne 3.5.2017 v 15:04:37, 
EP Vid: v2kaE/d6 Vg GMKoxN ob9xzQ

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 88543

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo 
Právní forma:
Předmět podnikání

Statutární orgán: 
jednatel:

Způsob jednání
Společníci:

Společník:

Podíl:

Společník

Podíl:

Základní kapitál: 
Ostatní skutečnost

Údaje platné ke dni: 3. května 2017 06:29 1/1



A Canon Accredited Partner
\\

HINET spol. s r.o.

Advanced Office Imaging 
Office Solutions 
Scanning Solutions 
Large Formát Solutions

»

Issue Dáte:
January 2017
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Městská část Praha 8
53. Rada městské části

ze dne 01.06.2016

USNESENÍ
č. Usn RMC 0360/2016

k návrhu jmenování ředitele Servisního střediska pro správu 
svěřeného majetku (SeS) Městské části (MČ) Praha 8

Rada městské části

1. bere na vědomí
informace ohledně průběhu výběrového řízení na funkci ředitele 
Praha 8; uvedené v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí 
usnesení,

MC 
tohoto

2. zrušuje
V Vpoverem

svěřeného majetku Městské části Praha 8, a to
řízení Servisního střediska pro správu

ke dni 1. června 2016,

3. jmenuje
ředitelem Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části 
Praha 8,

pana Ing. Stanislava Hladiše,

s účinností od 2. června 2016,



s účinností od 2. června 20:

5. ukládá

5.1 zabezpečit realizaci tohoto usnesení. 
Zodpovídá: Ing. Jiří Reitspies

Dl

oy v
A

I

ve* * *

etrus Koman
Starosta MČ Praha 8

! PtíDr. In
zástup

2016


