
SERVISNÍ A MATERIÁLOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

na dodávku služeb

uzavřená podle § 2079 n násl. Zilk. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vc Znění pozdějších předpisů
v návaznosti na Zákon č. l34/20l6 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, ve Znění pozdějších předpisů

Smluvní struny

Kupující:
Česká republiku fl- Okresní soud Plzeň-město

se Sídlem: Nádražní 7, 306 23 Plzeň
IČO: 00024759
bankovní spojení:
zastoupený: , předsedou Okresního soudu Plzeň-město
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , předseda Okresního soudu Plzeň-město
kontaktní Osoby ve věcech rekiuınnčnich n vytýkeeích »- viz či. il odst. 11.2
(dálejen „kupující“ nebo také „oılbëratel“)

Prodávající:

TONER-ONLINE s.r.o
Se sídlem: Petrohradská 43 8/ i3, l0í 00 Praha íO - Vršovice
Zasíoupený: , jednatciem
IČO: 28497554
DIČ: 0228497554
Bankovní spojení: Československá obchodní banku, as.
(tunu:
asuný v Obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 145933
Kontaktní osoby: jednatel

(dálejen „Iırodávajíeí“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu:

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní struny se ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve
Znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření této smlouvy o dodávce
služeb. Jedná se o:

„Zajištění komplexní servisní činnosti kopíı'ovneíelı strojů a tiskáren“

Konkrétní specifikace jednotlivých položek (služeb), které budou následně předmětem
jednotlivých dílčích plnění, je uvedene v Příloze č. l. (dále také jen „služby“).

1.2 Dílčí plnění budou realizována zn daný měsíc do 15. dne měsíce následujícího bez další
výzvy.



1.3 Tato smlouva je uzavřena na základě nabídek uchazeče ve veřejné zakázce s názvem „OS
Plzcňflnıësto - zajištění komplexní Servisní činnosti kopírovacích strojů a tiskáren IL“.
která byla realizována prostřednictvím cl. tržiště Tendermaı'kct.

2. P řednıět smlouvy

2.i Předmětem této smlouvy je v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách, úprava podmínek
týkajících se jednotlivých plnění prováděných na základě této smlouvy. Součástí předmětu
plnění je:

komplexní periodická údržba,
servis strojů,
opravy v intervalu do 24 hodin od nahlášení závady.
dodání náhradního Zařízení v případě neoprevitelnosti do 48 hodin od nahlášení závady,
dodávka originálních náhradních dílů
automatizovaná dodávka originálního spotřebního materiálu (bez kancciářskcho papíru) vč.
odpadových nádobek bez zásahu objednavatclc.
odvoz a ekologická likvidace prázdných tonerových kazeta strojů,
automatické odesílání stavu počitadoł - sběr dat vytištëných stran, obálek
automatické odesílání požadavků na dodání tuneru,
automatické odesílání hlášení o potřebě. údržby,
automatické odesílání hlášení o potřebě opravy - servisní zásah
doprava - dopravné najednotiivé úkony a dodávky spotřebního materiálu,
doprava strojů na misto určení vč. instalace a zaškolení obsluhy
dovozní a recyklační poplatky
kontrolu optinıaíizacc tiskových nákladů tzn. přehled o tiskových nákladech a tiskových
procesech, spotřebě materiálu a servisních zásazích

I Správa strojového parku - tzn. pravidelná konzultace so speciaiistou nad reportem o stavu
strojů a vytížeností -~ každých šest měsíců

ı elektronická fakturace vč. detailního rozpisu

O...

O

O...

2.2 Zajištění servisu, oprav bude na základě telefonické či elektronicke objednávky mezi
prodávajícím a kupujícím, a to nejpozdeji do 24 hodin od nahlášení závady, nestanoví-li
kupující jinak.

2.3 Zajištění dodání náhradního zařízení v případě neopravitclnosti bude na základě telefonické či
elektronické objednávky mezi prodávajícím a kupujícím, a to nejpozději do 48 hodin od
nahlášení závady, nestanovídi kupující jinak.

2.4 Kupující si vyhrazuje právo a je tak oprávněn neodcbrat celý předpokládaný objem všech
plnění vymezených touto smlouvou.

3. Povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu dle svých odborných schopností a znalostí
zajištění:

0 komplexní periodická údržba,
ı servis strojů,
0 opravy v intervalu do 24 hodin od nahlášení závady,



3.2

3.3

3.4
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4.3

4.4

dodání náhradního zařízení v případě neopravltelnosti do 48 hodin od nahlášení závady,
dodávka originálních náhradních dílů
autoıııatizovana dodávka originálního spotřebního materiálu (bez kancelářského papíru) vě.
odpadových nadobek bez zásahu objednavatele,
odvoz a ekologická likvidace prázdných tonerových kazeta strojů,
automatické odesílání Stavu poěítadel - sběr dat vytíštěných stran, obálek
automatické odesílání požadavků na dodaní toneru,
automatické odesílání hlášení o potřebě údržby,
automatické odesílání hlášení o potřebě opravy - servisní zásah
dopravné na jednotlivé úkony a dodávky spotřebního materiálu,
doprava Strojů na místo určení vč. instalace a zaškolení obsluhy
dovozní a recyklační poplatky
kontrolu optimalizace tiskových nákladů tzn. přehled o tiskových nákladech a tiskových
procesech, spotřebě materiálu a servisních zásazích
správa Stı'ojového parku ~~ tzn. pravidelná konzultace se specialistou nad reportem o stavu
strojů a vytíženosti w každých šest měsíců
elektronická fakturace vč. detailního rozpisu

za podmínek sjednaných v této smlouvě na Svou odpovědnost, na své náklady a ve sjednané
době, případně poskytnutí služeb podle této smlouvy náležitě zajistit způsobìiými
subdodavateli. Při provádění služeb suhdodavatelcm má prodávající odpovědnost, jako by
dodávky poskytoval sam.

Prodávající je povinen vypracovat a po celou dobu účinnosti smlouvy udržovat aktuální seznam
subdodavatˇelů, který je povinen na výzvu kupujícího kdykoli předložit. Kupující je oprávněn se
k uvedenému seznamu vyjádřit. V případě, že by mohlo dojít kolu'ožení pověsti a dobrého
jmena kupujícího, je oprávněn sdělit písemně prodávajícímu, že urěitý subdodavatel nesmí pro
kupujícího vykonávat činnosti podle této smlouvy. Tomuto požadavku kupujícího je prodávající
povinen vyhovět do konce následujícího měsíce po obdržení písemného sdělení. Uvedcnon
podmínku dle tohoto odstavce musí prodávající zapracovat do Svých smluv uzavřených
s jednotlivými subdodavateli.

Udržovat všechny stroje v provozuschopném Stavu.

Nově dodávané stroje řádně pojistit.

4. Cena, platební podmínky, termíny plnění

Konkrétní dílěí plnění budou realizována v konkrétních termínech s za podmínek sjednaných
touto Smlouvou - tzn. na základě měsíčního plnění.

Ceny jednotlivých položek služeb jsou stanoveny v této smlouvě (viz. příloha ě. l) jako
nejvýše přípustné a konečně a zahrnují celý předmět plnění, jak je vymezen věl. 2 této
smlouvy.

Kupní cenu a ceny za jednotlivé položky služeb je možné Změnit pouze v případě, že dojde v
průběhu dodávek těchto služeb kc změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.

Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za jednotlivé dodávky Služeb te'to smlouvy na základě
daňových dokladů - faktur.
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Faktura musí mít náležitostí daňového dokladu v souladu s § 29 zákona č. 23 5/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29
zákona č. 23 5/2004 Sb., o dani z přidanéhodnoty, ve znění pozdějších předpisů, u Smlouvou,
bude kupující oprávněnji do data splatnosti vı'ůtit s tím, že prodávnjleíje povinen poté vystavit
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a
nová lhůta poěne běžet doı'učením opravené faktury.

K. výše uvedeným cenám bez DPH bude účtována deň z přidané hodnoty v zákonné výši.
Prodávající odpovídá Zato, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena k aktuálnímu
datu v souladu S platnými právními předpisy.

Přílohou fuktuıy musí být oboustranně potvrzený vyrobený počet kopií za daný měsíc. Veškeré
platby budou probíhat v korunách českých. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne
jejích doručení prodávajícím kupujícímu. Platba se považuje za splnčnou dnem jejího odepsůní
z účtu kupujícího.

Prodávající je povinen vrátit poskytnuté í'ˇınanění prostředky nebo jejich část, pokud
nedodrží sjednané podmínky nebo pokud mu jeho Zavínčním byly poskytnuty neprávem nebo
ve vyšší částce, než ınu náležely. Vrácení bude provedeno ve lhůtě a způsobem stanoveným ve
výzvě kupujícího.

5. Doba platnosti smlouvy a místa plnění

Doba účinností této smlouvy začíná dnem 1. 8. 2017 n končí 31. 7. 2021 tzn. období 48
měsíců nebo do doby vyčerpání předpoldůdnııélıo finančního ho objemu 1 999 999 Kč
bez DPH.

Tato smlouvu může být ukončena:

u) uplynutím lhůty. na kterou byla Smlouva uzavřena;

b) písemnou dohodou obou stran;

c) okamžitým odstoupením od této smlouvy v Souladu s § 2001 - 2005 Zák. č. 89/2012
Sb., občanský zııkoııík, v platném znění

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé Smluvní straně.

Kupující je oprávněn ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí bez udání důvodu v
jednoměsíění výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího
po doručení výpovědi prodávajícímu.

Místy plnění dodávky služeb jsou kupujícím určená konkrétní místa dle čl. 5 odst. 5.5. této
smlouvy. Prodávąiící se zavazuje doruěítjednotlivé dodávky služeb do určeného konkrétního
místa.

Místem plnění dodávky služeb je budova kupujícího:
I 'Nádražní 7, 306 23 Plzeň
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6. Sankce zn nesplnění nebo zn pozdní termín dodání

Pří prodlení prodávajícího s dodáním služeb může kupující požadovat po poskytovateli
Zaplaeení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. IX. bod 9. l. této smlouvy je
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, u to za každý
jednotlivý případ porušení povinností.

Zapluceııíın smluvní pokuty není dotčeno právo nu náhradu škody vzniklé smluvní straně
požadující :zaplacení smluvní pokuty, pokud ke škodě došlo v přlčiııné souvislosti s porušením
podmínek této ısmlouvy nebo smlouvy uzavřené v souladu S zák. č. 134/2016 Sb., o veřejné
zakázce, v platném znění, (tedy na základe objednávky), které :ukládá právo na zaplacení
smluvní pokuty.

Pro vyúčtování, náležitosti faktury u splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, pleti
obdobně ustanovení či. S. této Smlouvy.

7. Pojištění

Prodávající prohlašuje, že ke dní podpisu této smlouvy má Sjednané u po celou dobu
účinností této smlouvy bude udržovat na své náklady následující pojistné krytí:

Všeobecné pojištění odpovědnosti zu škodu vzniklou na životě, zdraví nebo na movitém a
nemoviténı majetku kupujícího nebo třetích osob, která může vzniknout při poskytování Služeb
nebo v souvislostí s poskytováním dodávek dle této smlouvy; a to minimálně v úhrıme výší
pojistného plnění min 5 mil. Kč. Na žádost kupujícího je prodávající povinen kdykoli v
průběhu trvání této Smlouvy předložit kopie aktuálních pojistných Smluv.

Prodávající je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné a účinné po celou dobu účinnosti této
smlouvy u v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. V případě. že dojde ke změně pojistné
smlouvy, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího, n to
nejpozdeji ve lhůtě S pracovních dnů.

Prodávající nesmí uskutečnit jakekoliv kroky, které by mohly Znemožnit kupujícímu obdržet
ochranu vyplývající zjekékoliv pojistné smlouvy prodávajícího, nebo které by mohly být na
škodu kupujícího při předkládání nároků na odškodnění v souvislosti se vzniklymi ztrátami na
majetku, poškozeními majetku či porončním osob. Toto smluvní ustanovení nezbnvnje
prodávajícího odpovědností v případě hrubého zenedbímí či úmyslneho konání ze strany
prodávajícího či jeho zaměstnanců.

8. Míčcnlívost

Prodávající se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je teto
smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlívost o všech skutečnostech, které se dozví od
kupujícího v souvislosti S jejím plněním. Tím není dotčena možnost prodávajícího uvádět
činnost podle této sm lonvy jako svou referencí ve svých nabídkách v zákonem stanoveném
rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném kupujícím či organizátorem konkrétního
výběrového nebo zadávacího řízení.

Prodávající se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a
materiály dodané nebo přijaté vjnkekolí formě nebo poskytnuté a dané k dispozici kupujícím.



8.3 Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislostí S realizací této smlouvy při plnění Svých
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních ůdąjů, ve znění pozdějších předpisů,
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávnčnému nebo nahodilému přístupu k těmto
ůcísjům, kjcjích změně, zničení či Ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávnčnému zpracování, jakož aby i jinak ncpcrušíl tento zákon. Prodávající nose plnou
odpovědnost u právní důsledky za případné porušení zákona z jeho struny.

8.4 Prodávající Se zavazuje uhradit kupujícímu či třetí Straně, kterou porušením povinnosti
mlčeníívosti nebojiné své povinnosti v tomto číánku uvedené poškodí, veškeré škody tímto
porušením způsobené. Povinnosti prodávajícího vypíývující z ustanovení příslušných právních
předpisů o ochraně utajovuných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

9. Volba práva, soudní příslušnost, zı'ıluız postoupení pohledávky

9.1 Tuto smlouva je uzavřena v souladu s právním řádem České republiky u řídí se právním řádem
České republiky, zejména zákonem č. 89/20í2 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

9.2 Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi prodávajícím u kupujícím
je obecný soud kupujícího.

9.3 íh'odávující není oprávněn bez výslovného písemného Sonhlusu kupujícího postoupit jakoukoli
pohledávku, která mu vznikne podle této smlouvy nebo v Souvislosti s ní, nu třetí osobu.

10. Kontaktní osoby

10.1 Struny se dohodly u prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve
věcech, které se týkají této smlouvy, její realizace u podávání pokynů prodávajícímuje:

Jméno:

E-muil: nebo

Tel:

10.2 Struny se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání zu kupujícího ve věcech,
které se týkají této smlouvy, její realizace a podávání pokynů prodávajícímuje:

Kontaktní osobu č. 1:

Telefon, c-ınuíl:

Kontaktní osobu č. 2:

Telefon, e-ınuíl:

10.3 Každá ze stran může zmenit Svou kontaktní osobu písemným oznámením zasluným druhé
strane v souladu s tímto ustanovením.
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11. Odpovědnost za vady a reklamace

Prodávající Odpovídá za vady, které má služba v dobč podpisu na dodacíın - moutážním listě
oběma smluvními Strunami či na. soupisu o vyhotovených kopíích a tiscích. Prodávající
odpovídá rovněž za vady vzniklé na zboží - náhradních dílech dodaných spoíečně se Službou v
průběhu Záruční doby vzákouné délce. V případě, že kupující Zjistí, že poskytnuta Službu
neodpovídá objednané specifikací nebo údajům na dodacírn listu či na Soupísu o vyhotovenýoh
kopiích a tíscích, uplatní kupující tyto vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jej ich
zjištění. Záruční doba činí 2 roky.

Prodávající je odpovědný Za to, že po celou záruční dobu bude mít zboží - náhradní díly ~
vlastnosti sjednané v této smlouvě a vlastností požadované právními předpisy anebo vlastnosti
Obvykíé s ohledem na účel užívání anebo vlastnosti kupujícím vytýčené.

V případě, že má dodand síužba jakékoli vady, jc kupující oprávněn požadovat:

bezvadné poskytnutí služby v právním rámci daném touto ráıncovou smlouvou bez nároků na
úhradu ze strany kupujícího, nebo

poskytnutí přiměřené slevy z ceny, pokud vady nebrání obvyklému použití, nebo

odstoupeníın od dílčí Smlouvy a vrácením ceny, pokud nelze využít žádný z předchozích
způsobů vyřízení rekłamace.

Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci Za jakýchkoii okolností náleží kupujícímu, je
však povinen ji oznámit prodávajícímu v zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného
odkíadu po tomto oznámení.

12. Zvláštní ustanovení

Prodávající jc povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od skončení plnční zakázky doklady
související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným kvýkonu koııtroíy, provést
kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od l. ledna následujícího kalendářního roku, ve
kterém byla ulırazena prodávajícímu závěrečná platba.

Kupující Si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou prodávajícím
poskytnuty v průběhu zadávání veřejné Zakázky a v průběhu plnění Z uzavřené Smíouvy,
zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, na elektronickém tržišti Tendeı'market a
případně na webových stránkách organizační složky státu, u to včetně informací označených
poskytovatcícmjako důvěrné ve smyslu ust. § 152 zákona.
Těmito informacemi jsou: název prodávajícího, IČ prodávajícího, nabídková cena
prodávajícího, termíny dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smiouvy, dále pak
údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií.
Ukončcním řízení nezeniká pravo kupujícího na zveřejnění informací.
Uzavřením této Smlouvy a plněním na základč této smlouvy bcı'c prodávající na vědomí, že
kupující s výše uvedenými informacemi bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s
jejich použitím souhlas.



13.1

13.2

l3.3

l3.4

13.5.

13.6.

13.7.

13t8.

13. Ostatní ujednání a kvalita služby

Prodavajícíje povinen informovat kupujícího bez Zbytečněho odkladu o všech okolnostech,
které by mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy s navrhovat řešení vedoucí k jejich
odstranění.

Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy
budou vždy postupovat a vystupovat vc vzájemně součinnosti s jednat tak,
aby bylo Zachovílno a šířeno dobré jméno druhe strany a vyvarují se takových jednání, která
by mohla ohrozit či poškodit dobre jmeno druhé smluvní strany. Dále se zavazuji, že žádná ze
smluvních stran nezamlěí druhe smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během
realizace práv a povinností vyplývajících Z této smlouvy a která by mohla jakýmkoli Způsobem
ovlivnit nebo změnit záměr předpokládaný touto smlouvou.

Kupující je oprávněn pozastavit platby či jednostranně zapoěíst proti pohledúvkám
prodávajícího kteroukoli z plateb z důvodu:

(a) prodlení prodávajícího s plněním jeho povinností,

(b) oprávněných nároků vznesenýeh třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností
prodávajícím,

(c) škody Způsobene kupujícímu,

(d) opakovaného neplnění povinností ze strany prodávajícího, nebo

(e) v případě cxistencejakýehkolív oprávněných finančních či jiných nároků kupujícího
vůči prodávajícímu.

Prodávající není oprávněn zapcěíst žádnou Svou pohledávku proti pohledávce kupujícího
Z této smlouvy.

Prodávající souhlasí se zveřejněním údajù uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.
106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit prava a povinností plynoucí Ze
smlouvy třetí osobě.

Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou prohlášeny
soudem za neplatné, neučìnné či nevymahatelně, zůstane zbytek ustanovení této Smlouvy v
plně platností a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušeıı nebo zneplatněn; a
strany Se Zavazují, že takove neplatné či nevyınahatelně ustanovení nahradí jiným smluvním
ujedııáním odpovídajícím původnímu úmyslu smluvních stran, které bude platné, účinné a
vymahateíně.
Prodávající se Zavazujc poskytovat kupujícímu Souěìnnost při uveřejňování informací dle
§219 odst. l zakona č. l34/2066 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vel znění pozdějších
předpisů.



l4.l

14.2

14.3

14.4

14.5

14. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními Stranami - termín
zahájení plnění jc l. 8. 2017. Veškeré Změny smlouvy lze provádět pouze formou vzestupně
číslovaných písemných dodatku, odsouhlasených oběma Smluvnimi stranami. Jiné
zápisy, protokoly, oznámení apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.

Smlouva je vyhotovena ve 4 Stejnopisech, z nichž 2 Stejnopisy obdrží kupující a 2 stejnopisy
obdrží prodávající.

Ve věcech smlouvou výslovně neupravených Sc právní vztahy z ni vznikající a vyplývající
řídí příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
vc znění pozdějších předpisů) a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Smluvní Strany pı'ohlašují, že smlouvu před jejím podpisem přečetly, řádně pı'ojodnaly a
Sjcjím obsahem bez výhrad Souhlasi. Smlouva je vyjádřenímjejiclı pravé, Skutečné, svobodné
a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojuji oprávnění zástupci
Smluvníeh stran Své vlastnonıční podpisy.

Přílolıu této Smlouvy tvoří:

Příloha č. I - Soupis Strojů a techniky vč. minimálních technických požadavků a Rozpis cen
za vylıotovcné kopie a tisky

Zadávací dokumentace

v Plzni dııeiìzí..áŤ`....20l 7
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íZADÁvAcí DoKuMEN'rAcga K vEŘEJNÉ ZAKÁZcE zADÁvAívÉ DLE zÁKoNA
č. 134/2016 sB.. o ZADÁVANí vEŘEJNYcH zAKÁZEK. vE ZNENÍ PozoEJŠícH
PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ,.ZÁKoN“)

Spr 1351/2017 V Plzni dne 19.6.2017

Zadávací dokumentací je soubor dokumentů. požadavků, údajů a technických podmínek Zadavatele
vymezujících předmět veřejné Zakázky v podrobnostech nezbytných pro Zpracování nabidky.

Součástí zadávacích podmínek je vzor Servisní a materiálové smlouvy. který upravuje předmět plnění
veřejné Zakázky. obchodní podmínky (např. dodací, Záruční, sankční podmínky apod), včetně
platebních podmínek a objektivních podmínek. za nichž je možno překročit výší nabídkové ceny.
technicke podmínky plněníI požadavky na Způsob zpracování nabídkové ceny atd.. který Je pro
uchazeče závazný. Uchazeč do vzoru Servisní a materiálové smlouvy pouze doplní chybějící údaje a
předloží v nabídce jako návrh Smlouvy a dtto se týká i přílohy č. 1.

| 1. NÁZEV vEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OS Plzeň-město - zajištění komplexní servisní
Název Veřejné zakázky: činnosti kopirovacích strojů a tiskáren li.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a přnmem: Česká republika - Okresní soud Plzeň-město

Sídlo / místo podnikání I misto trvalého
pobytu (příp. doručovacl adresa): Nádražn' 7' 306 23 Plzeň
íČQ; 00024759

osoba jednajıcı za zadavatele: předseda Okresního soudu

I 3. KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

Kontaktní osoba č. 1:

Telefon _ma"_` e '

Kontaktní osoba č. 2:

Tei fo e mail'e n' ˇ `

Vešker' kontakt se z d vatee b e rovadën rostřednc ale lc š e et
- www.tendermarket.cz .

| 4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA vEŘEJNÉ ZAKÁZKY



Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 999 999 Kc bez DPH.

Předpokladenou hodnotou veřejné zakázky se dle § 16 odst. 1 zákona rozumí Zadavatelem
předpokládaná výše peněžitého Závazku vyplývající Z plnění veřejné Zakázky. kterou zadavatel
stanovil pro účely postupu v :zadávacím řízení před jeho zahájením. Pří s'tanoveni předpokládané
hodnoty je vždy rozhodne cena bez daně z přidané hodnoty.

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu dle § 13 odst. 6 zákona v souladu s pravidly stanovenými
Zákonem a na základě údajů a informaci o Zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.

øvEzzNıPŘEDMĚTUvEŘEJnÉzAK/tzxv
Druh veřejné Zakázky: veřejná Zakázka na služby

Předmět plnění veřejné zakázky:

.Je uzavření Servísni a materiálové smlouvy sjediným dodavatelem, pro období 48 měsíců nebo do
doby vyčerpání předpokládaného finančního objemu 1 999 999 Kč bez DPH, na zajlštëni komplexní
servisní činnosti kopírovacích strojů a tiskáren v budove Zadavatele.

Součásti předmětu plnëni je:

ı dodávka strojů Zájemce
ı komplexní periodická údržba.
o servis strojů.
ı opravy v intervalu do 24 hodin od nahlášení závady,
z dodání náhradního Zařízení v případě necpravltelnosti do 48 hodin od nahlášení Zavady.
0 dodávka criglnałnich náhradních dílů
ø automatizované dodávka originálního spotřebního materiálu (bez kancelářského papíru) vč.

odpadových nádobek bez zásahu objednavatełe,
o odvoz a ekologická likvidace prázdných tonerových kazet a strojů,
ı automatické odesílání stavu pocítadel - sběr dat vytištěných stran
0 automatické odesilanl požadavků na dodaní toneru.
0 automatické odesílání hlášení o potřebě údržbyI
ı automatické odesílám hlášení o potřebě opravy - servisní zásah
ı doprava - dopravné na jednotlivé úkony a dodávky spotřebního materiálu.
ı doprava strojů na místo určení vč. instalace a Zaškoíenl obsluhy
ı dovozní a recyklační poplatky
ø kontrola optimalizace tiskových nákladů tzn, přehled o tiskových nákladech a tiskových

procesech. spotřebě materiálu a servisních Zásazlch
ı správa strojového parku »- tzn. pravidelná konzultace se specialistou nad reportem o stavu

strojů a vytíženostš »- každých šest měsíců
ø elektronická fakturace vč. detalinlho rozpisu

Předmět plnění veřejné Zakázky je vymezen Servisní a materiálovou smlouvou, která tvoří přílohu
zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu pínëni dle CPV/NIPEZ :



79521000-2 Kopírovací služby
50313100-3 Opravy kopirovacloh strojů
50313200-4 Údržba kopirovacích strojů
30121100~4 Fotokoplrovaci stroje
301250004 Části a přislušenství fotokopirovacich strojů
30125120-6 Tonery pro fotokoplrovací stroje
30232100-5 Tiskárny a kresilče
79800000-2 Tiskařské a související služby
50310000-1 Opravy a údržba kancelářských strojů
30125110-5 Tonery pro laserové tiskarny/takove přístroje

Mistem plnění je budova zadavatele:

0 Nádražní 7. 306 23 Plzeň

Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy uzavřené pouze s jednim
uchazečem po dobu 4 iet trvání smlouvy nebo do doby vyčerpání předpokládaného finančního
ho objemu 1 999 999 Kč bez DPH.

øviz-znamenáPønaınxvpáênıva-uvflŘEJNÉzAx/xzk
Součástí zadavaclch podmínek je technická specifikace služeb a minimální technicke parametry
techniky, ktere jsou předmětem plnění veřejné zakázky a jsou přílohou č. 1 Servisni a materiálové
smiouvy.

Zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení, že jeho výrobky a spotřební materiál je šetrný
k životnímu prostředí ve vztahu k environmentàlnlm požadavkům ve smysìu Usnesení vlady Ze dne
14.6.2010 č. 465 kPrevIdlům uplatňování environmentálních požadavků při zadavanl veřejných
Zakázek a nákupech statni správy a samosprávy. Toto např. splňují Zejména výrobky označené eko
Značkou - ekologicky šetrné produkty.

Absolutní a závazné vymezení obchodních podmínek je definované Servisní a materìäiovou
smlouvou, která je přílohou teto zadávací dokumentace.

“Íš"ı'f`.ľ'“'iA ĹĹŘLÁŤˇÉĚŇI Šaoblvilíltkvz

Absolutní vymezení platebních podmínek je definované Servisní a materialovou smlouvou, která je
přílohou této zadávací dokumentace.

iř'ž.ˇz”b'oöÁćíÍià'fobınínky

Absolutní a závazné vymezení dodacích podmínek je definované Servisní a materialovou smlouvou.
která je přílohou teto zadavaci dokumentace.



| žžj.jáahúčnıžádáme
Absolutní a závazné vymezení záručních podmínek je definované Servisní a materialovou smlouvou,
která je přílohou této zadávací dokumentace.

I rléiˇíšÄŇkČrviiäóbivílNíty

Absolutní a Závazné vymezení sankčnlch podmínek je definované Servisní a materiálovou smlouvou,
která je příiohou této zadávací dokumentace.

lizebÄĹší šlošćnóoišií'eö'íälrı'ínKYzADAvATEL

Zadavatel požaduje splnění všech obchodních podmínek, které Jsou absolutně a Závazné vymezené a
definované Servisní a materiálovou Smlouvou. kteraje přílohou této zadávací dokumentace.

78ÍoaJÉił'rivn'i tnoùıìıiínkÝŠˇÍZÄIˇŠłŇić'iiˇžľiíëìfıvlbżŇÖŤŘˇŘĚKRoćrrvYšıNÄäibk'övaìće'nv

Zadavatel nepřipoušti překročení nabídkové ceny vyłrna:

v Změny sazeb DPH.

life* 'ÉÖŽÁĎÄV'KÝÄNÄÍJŠÍÄŘÍÄˇ'ŇŤÝŠŽivĂäínĚkvn.

Zadavatel nepřlpouští varianty nabídek.

PožAoAvKYNAZPUSOBZPRAGOVANÍNABíDKovÉcEN

Zadavatel hodlá uzavřít smlouvu dle zákona, a proto požaduje Zpracování celkové nabídkové
ceny tak, aby odpovídala součtu cen jednotlivých položek uvedených v poiožkovém rozpočtu -
viz. příloha č. 1 Servisní a materiálové smlouvy - doplnění jednotkové ceny u každého
konkrétního stroje za vytištěné stránky za období r. 2016.

Požadavky na způsob zpracovaní nabídkové ceny Jsou definované Servisní a materiaíovou smlouvou.
která je přítohou této Zadávací dokumentace.

Zadavatel nicméně Zdürazňuje níže uvedene požadavky:
o Nabídková cena je stanovena žako cena nejvýše přípustná a nepřekročiíelna po celou dobu plnění

předmětu veřejné Zakázky
0 Nabídková cena bude uvedena v CZK.
o Nabídková cena bude uvedena v Öíeněnl: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)`

samostatně sazba DPH a nabídková cena včetně DPH.
o Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné

Zakázky:
v dodávka strojů Zájemce
0 komplexní periodická údržba,
o servis strojů,



opravy v intervalu do 24 hodin od nahlašeni zıâıvadyı
dodani náhradního zařízení v případě neopravltelnostl do 48 hodin od nahlášení závady,
dodávka originálních náhradních dílů
automatizované dodávka originálního spotřebního materiálu (bez kancelářského papíru) vč.
odpadových nadobek bez zásahu objednavateíe,
odvoz a ekologická likvidace prázdných tonerových kazet a strojů,
automatlcke odesílání stavu počttadel - sběr det vytištěných stran, obatek
automatické odesílání požadavků na dodaní toneru`
automatické odesílání hlášení o potřebě údržby.
automatické odesílání hiášení o potřebě opravy - Servisní zásah
dopravné na jednolllvé úkony a dodávky spotřebního materiálu.
doprava strojů na místo určení vč. instalace a zaškolení obsluhy
dovozní a recyklační poplatky
kontrolu optimalizace tiskových nákladů tzn. přehled o tiskových nákladech a tiskových
procesech. spotřebě materiálu a servisních zásazích

ı správa strojového parku v~ tzn. pravidelná konzultace se specialistou nad reportem o stavu
strojů a vytíženosti - každých šest měsíců

0 elektronicka fakturace vč. detailního rozpisu
o Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě oceněni jednotlivých

položek uvedených v poiožkovém rozpočtu - viz. příloha č. 'i Servisní a materiálové
smlouvy. Uchazeč dopinl ke každému stroji v příloze č. 1 Servisní a materiálové
smtouvy typ stroje a cenu bez DPH za jednu vytištěnou stránku za období r. 2016.
Hodnocen bude celkový součet cen vč. DPH za formát A4 za vytištěné stánky období r.
2016 (cena za formát A3 bude stanovena jako 2x format A4, v případě volby stroje
s barevným tiskem doplní cenu za barevný formát A4 - nemá však vliv na konečný
výpočet, nebot' množství barevných tisků v předchozích obdobích je minimální a nemá
rozhodující vtiv na celkovou zakázku), který uvede uchazeč do nabidkového formuláře
v al. tržišti Tendermarket.

0 Pro případ, že zadávací dokumentace obsahuje excelovske soubory (ve formátu *.×|s), Zadavatel
uvádí. Že jakekoliv funkce (výpočtove vzorce) nastavena v daných souborech jsou považovány za
zadávací podmínky verejne zakázky, tzn. ze uchazeči jsou oprávněni a povinni zpracovat sve
nabidky die těchto funkcí- výpočtových vzorců, ktere jsou v excelovských souborech nastaveny.
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Zájemce dodá svá zařízení. Servis a údržba se netýká stávajících zařízení zadavatele ani třetích
stran. Zájemce může nahrazovat okamžitě nebo průběžně dodanou techniku a její komponenty.
musí o tom však informovat zadavatele z důvodu konfigurace zařízení v slt'ovérn prostředí.
Nicméně tato výměna nebude mít pro zadavatele žádný finanční dopad ani zvýšené naklady
proti výsledkům výběrového řízení. Zadavatel požaduje pouze nové stroje u MFC A4 a tiskárny,
u MFP A3 lze dodat nové i repasované stroje s maximálním nábëhem 200.000 kopiiı'tísků A4.
Zadavatel bude v rámci Inění VZ hr it ouze náklad za skutečně hoto ené ko ie
respektive tisky.

|.n.*zżhiúšóálnóóuóćáflıuká'tóèKz:
Zakladnírn kritériem hodnoceni je nejnižší nabídková cena.



Zadavatel bude vrámci plnění VZ hradit pouze náklady za skutečgě vyhotovené kopie
respektive tisky.

Uchazeč doplní ke každému stroji v příloze č. 't Servisní a materiálové Smlouvy typ
stroje a cenu bez DPH za jednu vytištënou stránku za obdobi r. 2016. Hodnocen bude
celkový součet cen vč. DPH za formát A4 za vytištěné stánky obdobi r. 2016 (cena za
formát A3 bude stanovena jako 2× formát A4, v případě volby stroje s barevným tiskem
doplní cenu ze barevný formát A4 -- nemá však vliv na konečný výpočet, nebot'
množství barevných tisků v předchozích obdobích je minimální a nemá rozhodující vliv
na cetkovou zakázku), který uvede uchazeč do nabidkového formuláře v el. tržišti
Tendernıarket.

Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka. ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.
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12.1'

12.2.

12.3.

12.4.

Nabídka bude předložena pouze vel. podobě prostřednictvím sl. tržiště Tendermarket a
bude Zpracováno v českém jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, ktere by mohly Zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou člselnou řadou.

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro
zpracování nabídky:

12.4.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem suvedenlm čísel stránek
u jednotlivých oddllů (kapitol).

124.2. Podepsaný návrh Smlouvy.

12.5.
12.6.

Součástí zadávacích podmlnsk je vzor Servisní a materiálové smlouvy. Dodavatel pouze
doplní požadované chybějící [ideje a Servisní a materialovou smlouvu podepsanou
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele ućlni součástí nabídky jako návrh
Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu
nabídky dodavatele. Pokud Smlouva nebude odpovídat zadávacl dokumentaci a ostatním
částem nabídky dodavatele, bude teto skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a
vyloučení dodavatele. Pokud jedna jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby
oprávněné jednat, musl být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu
kjednàní. Tato plne moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavetełem.



13. PožADAvEK NA PODÁNÍ NABíDKY POUZE v ELEKTRONICKÉ PODOBÉ
PROSTŘEDNIOTVIM ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

Zadavatel požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě a to prostřednictvím elektronického
tržiště Tendermarket - www.tendermarket.cz .
Nabidka musi být Zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office
(Word, Excel). Open Office` PDFI JPEG. GIF, ZIP nebo PNGB.

14. DODATEČNÉ INFORMACE K zADÄvAciM PODMÍNKÁM

Vaš er' o t t e věci dodatečn'ch infor aol se Zad vatele bude rovádě ostedn ct m
ele tronc é otržiště e e a et-www.tendermarket.cz.

Žádost o dodatečné informace k Zadavacim podmínkám je možno doručit nejpozději 4 pracovnich dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabidek.

Dodatečné Informace k Zadavacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány
nejpozději do 3 pracovních dnů Ode dne doručení požadavku dodavatele.

Dodatečné informace k Zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou uveřejněny
stejným Způsobem, jakým uveřejnil textovou část Zadávací dokumentace nebo kvalifikační
dokumentaci.

| 15. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

Při zadávání veřejné Zakázky jsou zadavatel l dodavatele povinni používat výlučně elektronické
prostředky dle § 211 Zákona.

Vešker' Ot tsez a teler u e rov ě Ostřed otv ee ro o é Otržíště e dermarket
- www.tendermarket.cz .

|18. PROHLIDKA MísTA PLNÉNI

Prohlídka místa plnění veřejné zakazky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejně zakázky
uskutečněna.

17. vYHRAZENÉ PRÁVO zADAvATELE

Zadavatel si vyhrazuje vsouladu s ustanoveními Zákona. že Rozhodnutí o vyloučení uchazeče a
Oznámení o výběru nejvhodnější nabidky oznámí jeho uveřejněním na profilu zadavatele či na profilu
el. tržiště Tendermarket; v takovém případě se Rozhodnutí o vyloučení uchazeče, Oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky považuje Za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele či na profilu
ei. tržiště Tendermarket.
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ı Příloha č.1 - Návrh Servisní a materiálové smlouvy vč. technické specifikase strojů

předseda Okresního soudu Plzeň-město




