
Dílčí specifikace čisto :1

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Místo podnikání: 
Pobočka/oddělení: 
IČO:

Dodavatel________________________________  Odběratel____________________
RICOHCzech Republlcs.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
jihlavská"ÍŠ5Š/2V/Í4Ď'0Ó Praha 4 ...................  Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň
Domažlická 194, 318 00 Plzeň
48117820 2520S625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sérlové číslo Poznámka

Zařízení AFíCIO MP301SPF RICOH viz předávací protokol

Příslušenství

Java VM karta typ U

Hard disk typ 301
Manuál 301SPF
USB čtečka Dual-MULTI

SW podpora 3 roky

SW podpora ET 3 roky
MyCt 5,busPRO Cloud

MyQ Emb. Term. Cloud

Adresa umístění zařízení
Ulice + č.p./č.o. PSČ + obec
Údolní 6, MTZ 317 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon j e-mail

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)
Stav počitadla výstupů (A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A4]1 5 000 0
íA 3=2xA 41 metr = běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) [><1300000

D0a66_ 16_ 100„DSPl„MP3015Pf_VODARNA PLZEŇ a.s.



4. Servisní podmínky

Náhradní díly S

Práce technika

Servis v místě umístění (doprava na místo) ^  

Spotřební materiál ®

Papír Q  Officel_lTriotec

Doba do zahájení řešení závady
/obnovení provozu___________________
Pracovní doba služby 

Dálková podpora (help desk)

Dálková diagnostika a monitoring

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely
fakturace____________________________
JPlacená doplňková služba

Bronzový_NBD/- (nás!, prac. den/-) 

8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

13

13
fx l automaticky Q  odběratelem

M  Bez papíru

I I dodavatelem2

Doplňková služby
jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

13 Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0,00
Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00

n
“ O

u
u

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 858
Výstupů v paušálu ČB 1000 A4 BAR 0 A4
Cena za výstup rad paušál4 ČB 0,35 BAR 0
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,35 BAR 0
Doplňková služby (paušální platby) 0,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Paušální platby celkem 858,00
•pokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronické faktury, vyberte z rozevlraclho seznamu možnost „Ne" 
■•platí pro předpokládané průměrné pokrytí do S% (ČB výstupy) a do 2054 (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi Jejími oddíly v článcích 1 až 5, je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil:

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace číslo:2

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sldlo/Místo podnikání: 
Pobočka/oddělenl: 
IČO:

Dodavatel Odběratel
RICOH Czech Republic S.r.O. VODÁRNA PLZEŇ a.S.
jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň
Domažlická 194, 318 00 Plzeň
48117820 2S20S625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobnf/Séríové číslo Poznámka

Zařízení AFICIO MP 301SPF RICOH viz předávací protokol

Příslušenství

Java VM karta typ U

Hard disk typ 301

Manuál 301SPF
USB čtečka Dual-MULTI

SW podpora 3 roky

SW podpora ET 3 roky
MyQ. 5,busPRO Cloud

MyQEmb.Term. Cloud

Adresa umístění zařízení
Ulice + Č.p./č.o, PSČ + obec
Malostranská 143/2, doprava - areál dílen 317 68 Plzeň

1 Odpovědná osoba Telefon e mail

r — ■  1 ..

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)
Stav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A4I1 5 000 0
1A 3 = 2 x  A4, metr = běžní metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) 0  300000

00966 16 10D_DSP2_MP301SPI:_VODÁRNA PLZEŇ a.S.



Náhradní díly E l

Práce technika E l

Servis v místě umístění (doprava na místo) ^

Spotřební materiál E

Papír O  Office O  Triotec

4. Servisní podmínky

Doba do zahájení řešení závady
/  obnovení provozu___________________
Pracovní doba služby

Dálková podpora (helpdesk)

Dálková diagnostika a monitoring

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely
fakturace____________________________
'Placená doplňková služba

Bronzový_NBD/- (násl. prac. den/-) 

8x5 (B hodin denně x 5 dnů v týdnu)

E l

E l
E l automaticky E | odběratelem

E l  Bez papíru

I- ! dodavatelem2

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0,00
E l instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00

~ r r
~ T T

□
~ T T

n

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušái Ano 683
Výstupů v paušálu ČB 500 A4 BAR 0 A4
Cena za výstup nad paušá!4 ČB 0,35 BAR 0
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,35 BAR 0
Doplňkové služby (paušální platby) 0,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Paušální platby celkem 683,00
3pokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronické faktury, vyberte z rozevlracího seznamu možnost „Ne" 
‘ platí pro předpokládané průměrné pokrytí do 5% (ČB výstupy) a do 20% (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi Jejími oddíly v článcích 1 až 5, Je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil:

m m m

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace číslo:3

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Místo podnikání: 
Pobočka/oddělení:
IČO:

Dodavatel________________________________ Odběratel
RICOH Czech Republic s.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 Malostranská 143/2,317 68 Plzeň
Domažlická 194, 318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užíváni zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízeni a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení

| Typ Výrobní/Sérlové číslo Poznámka
Zařízení

AFICIQ MP 301SPF RICOH viz předávací protokol

Příslušenství

Java VM karta typ U

Hard disk typ 301
Manuál 301SPF

USB čtečka Dual-MULTI
SW podpora 3 roky

SW podpora ET 3 roky
MyQ. 5,busPRO Cloud

MyQ Emb. Term. Cíoud

Adresa umístění zařízení
Ulice + č,p./č.o, PSČ + obec
Malostranská 143/2, ZIS -areál dílen 331 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mall

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)
Stav počítadla výstupů [A4)1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A4]1 5 000 0
lA3 = 2xA4, metr = běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) fX l 300000

00966 16 100 DSP3 MP301SPF VODÁRNA PLZEŇ a.s.



4. Servisní podmínky

Náhradní díly E l

Práce technika E l

Servis v místě umístění (doprava na místo) E  

Spotřební materiál E

Papír O  Office□  Triotec

Doba do zahájení řelení závady
/  obnovení provozu___________________
Pracovní doba služby

Dálková podpora (help desk)

Dálková diagnostika a monitoring

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely
fakturace____________________________
2Placená doplňková služba

Bronzový_NBD/- (násl. prac. den/-) 

8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

M

E ] automaticky □  odběratelem

K j  Bez papíru

—I dodavatelem* 2

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

M Doprava a manipulace (na adresu umístěni) 0,00
"  H " Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00

□
□

.  0 _____
n
□

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 858

Výstupů v paušálu ČB 1000 A4 BAR 0 A4

Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,35 BAR 0

Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,35 BAR 0

Doplňkové služby (paušální platby) 0,00
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Paušální platby celkem 858,00
2pokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronická faktury, vyberte z rozevfradho seznamu možnost „Ne" 
‘ platí pro předpokládané průměrné pokrytí do 5% (ČB výstupy) a do 20% (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi Jejími oddíly v článcích 1 a i 5, Je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcová nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil:

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace číslo:4

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Mfsto podnikání: 
Pobočka/oddělení: 
IČO:

Dodavatel Odběratel
RICOH Czech Republic S.r.O. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Jihiavská lS Š Š /n /w Ó  oÓ přaha 4 ..........................."Malostranská 143/2,317 68~Plzeň
Domažlická 194, 318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sériové číslo Poznámka

Zařízení AFICIO MP 301SPF RICOH viz předávací protokol

Příslušenství

Java VM karta typ U

Hard disk typ 301
Manuál 301SPF
Zásobník papíru PB1040

SW podpora 3 roky

SW podpora ET 3 roky
MyQ5,busPRO Cloud

Myd Emb. Term. Cloud

USB čtečka Duai-MULTI

Adresa umístění zařízení
Ulice + č.p./č.o. PSČ + obec
Malostranská 143/2, finanční účtárna, kanc.39 317 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mail

Černobílé výstupy {ČB) Barevné výstupy (BAR)
Stav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A4]1 5 000 0
1A3 = 2 x  A4, metr = běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem Instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) K ]  300000

00966 16 100 DSP4 MP3Q1SPF VODÁRNA PLZEŇ a.s.



Náhradní díly 

Práce technika
El

________________________  El
Servis v místě umístění (doprava na místo) E l

Spotřební materiál E l

Papír [Zl Office PJ Triotec E! Bez papíru

4. Servisní podmínky

Doba do zahájeni řešeni závady _ , , , , , , . ,, . , J ' Bronzový NBD/- (nási. prac. den/-)
/obnovení provozu______________________
Pracovní doba služby 8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

Dálková podpora (help desk) K1

Dálková diagnostika a monitoring El
Způsob odeítu stavu počitadel pro účely ^  automaticky Q | odběratelem O  dodavatelem2
fakturace_______________________________
'Placená doplňková služba

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0,00
e i instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00
□

~ r r
□
□
□

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsfc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 1208

Výstupů v paušálu ČB 2000 A4 BAR 0 A4

Cena za výstup nad paušál4 Č6 0,35 BAR 0

Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,35 BAR 0

Doplňkové služby (paušální platby) 0,00
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Paušální platby celkem 1208,00
"pokud nesouhlasíte s platbami pomoci elektronické faktury, vyberte z rozevíraciho seznamu možnost „Ne* 
""platí pro předpokládané průmérné pokrytí do 5% (ČB výstupy) a do 20% (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi Jejími oddíly v článcích 1 až 5, je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil:

^ ■ 1

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace číslo:5

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Místo podnikání: 
Pobočka/oddělení: 
IČO:

Dodavatel Odběratel
RICOH Czech Republic s.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Jihlavská 1558/21,140 ÓÓ Praha 4 Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň
Domažlická 194,318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcová smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízeni a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sériové číslo Poznámka

Zařízení
AFICIO MP 301SPF RÍCOH víz předávací protokol

Příslušenství

Java VM karta typ U

Hard disk typ 301
Manuál 301SPF

Zásobník papíru PB1040

SW podpora 3 roky
SW podpora ET 3 roky
MyQ 5,busPRO Cloud

MyQ Emb. Term. Cloud

USB čtečka Dual-MULTI

Adresa umístění zařízení
Ulice + č.p,/č,o. PSČ + obec
Malostranská 143/2, mzdová účtárna, kanc.20 317 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mail

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)
Stav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A4]1 5 000 0 \
lA3 - 2  x A4, metr •  běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) fXl 300000

0Q966_16_1DD_05P5_MP301SPF_VOdArNA PLZEŇ a.s.



Náhradní díly M

Práce technika E l

Servis v místě umístění (doprava na místo) 0  

Spotřební materiál E3
Papír □  Office □  Tri otec ^  Bez papíru

4. Servisní podmínky

Doba do zahájení řešení závady Bronzový NBD/- (násl. prac. den/-)
/  obnoveni provozu______________________  -
Pracovní doba služby 8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

Dálková podpora (help desk) ÍXl

Dálková diagnostika a monitoring

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely automaticky Q  odběratelem O  dodavatelem2
fakturace_______________________________
'Placená doplňková služba

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0,00

_ _ _ 8 Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00

n
l

i
□
1

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 1208

Výstupů v paušálu ČB 2000 A4 BAR 0 A4

Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,35 BAR 0

Cena výstupu nad limitní měsíční zatížen!4 ČB 0,35 BAR 0

Doplňkové služby (paušální platby) 0,00 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Paušální platby celkem 1208,00
3pokud nesouhlasíte s platbami pomoci elektronické faktury, vyberte z rozevíracího seznamu možnost „Ne" 
«pláli pro předpokládané průměrné pokryti do 5% (ČB výstupy) a do 20% (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi jejími oddíly v článcích 1 až 5, je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil:

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace číslo: 6

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Místo podnikání: 
Pobočka/oddělení: 
IČO:

Dodavatel Odběratel
RICOH Czech Republic s.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Jihlavská 1558/21,140 00 Praha 4 Malostranská" 143/2, 317 68 Plzeň
Domažlická 194,318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Séríové číslo Poznámka

Zařízení
AFICIO MP 3015PF R1COH viz předávací protokol

PřísluSenství

Java VM karta typ U

Hard disk typ 301
Manuál 301SPF

USB čtečka Dual-MULTI
SW podpora 3 roky

SW podpora ET 3 roky
MyQ5,busPRO Cíoud

MyQ Emb. Term. Cloud

Adresa umístění zařízení
Ulice + č.p./č.o. PSČ + obec
Malostranská 143/2, l.p . - AB ÚV 317 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mail

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)
Stav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A4]1 5 000 0
lA3 -  2 x A4, metr = běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem Instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) M  300000

00966 16 100 DSP6 MP301SPF VODÁRNA PLZEŇ a.s.



4. Servisní podmínky

Náhradnf díly 0

Práce technika E

Servis v místě umístění (doprava na místo) ^  

Spotřební materiál E l

Papír IZI OfficeO  Tri otec

Doba do zahájení řešení závady Bronzový NBD/- (násl. prac. den/-)
/  obnovení provozu______________________  -
Pracovní doba služby 8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

Dálková podpora (help desk) £3

Dálková diagnostika a monitoring

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely ^  automaticky Q  odběratelem
fakturace_______________________________
JPlacená doplňková služba

^  Bez papíru

I_I dodavatelem2

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

B Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0,00
m Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00

n
~ T T

□
□
□

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 1208

Výstupů v paušálu ČB 2000 A4 BAR 0 A4

Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,35 BAR 0

Cena výstupu nad limitní měsíční zatíženi4 ČB 0,35 BAR 0

Doplňkové služby (paušální platby) 0,00 Ceny Jsou uvedeny v Kč bez DPH
Paušální platby celkem 1208,00
3pokud nesouhlasíte s platbami pomoci elektronické faktury, vyberte z rozevíracího seznamu možnost „Ne" 
■"platí pro předpokládaná průměrná pokrytí do 5% (ČB výstupy) a do 20% (barevná výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi jejími oddíly v článcích 1 až 5, je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu v y h o to v il^ ^ ^ ^ ^ H

VPlz

w m m m m m m i

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace číslo:7

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Mlsto podnikání: 
Pobočka/odděíení: 
IČO:

Dodavatel Odběratel
RICOH Czech Republic s.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a.s.

'jihlavská Y558/2l7l40 o6’p7aha 4 ........................... Maíostranská 143/2,"317 68 Plzeň
Domažlická 194, 318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení

Typ Výrobní/Sériové číslo Poznámka
Zařízení AFICIO MP 3Q1SPF RICOH viz předávací protokol

Příslušenství

Java VM karta typ U

Hard disk typ 301

Manuál 301SPF
USB čtečka DuabMULTl

SW podpora 3 roky

SW podpora ET 3 roky
MyQ 5,busPRO Cloud

MyQ Emb. Term. Cloud

Adresa umístění zařízení
Ulice + č.p./č.o. PSČ + obec
Malostranská 143/2, Laboratoř 317 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mall

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)
Stav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A4]1 5 000 0
1A3 ~ 2 x  A4, metr = běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá
Celkově množství sjednaných výstupů (A4) M  300000

00966 16 100,DSP7_MP3015PF_VODÄRNA PLZEŇ a.s,



Náhradní díly E l

Práce technika E3

Servis v místě umístění (doprava na místo) El 
Spotřební materiál E

Papír □ O ffic e  □ T rlo te c

4. Servisní podmínky

Doba do zahájení řešení závady
/  obnovení provozu___________________
Pracovní doba služby

Dálková podpora (hetp desk)

Dálková diagnostika a monitoring

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely
fakturace____________________________
^Placená doplňková služba

Bronzový_NBD/- (násl. prac. den/-) 

8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

E l

E l
E  automaticky □  odběratelem

E  Bez papíru

□  dodavatelem2

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

Doprava a manipulace (na adresu umístění} 0,00
E l Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00
□

~ T T ~
~ T T
~ T T ~n

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 683

Výstupů v paušálu ČB 500 A4 BAR 0 A4

Cena za výstup nad paušál* ČB 0,35 BAR 0

Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení* ČB 0,35 BAR 0

Doplňkové služby (paušální platby) 0,00
Ceny Jsou uvedeny v Kč bez DPH

Paušální platby celkem 683,00
spokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronické faktury, vyberte z rozevlradho seznamu možnost „Ne" 
Oplatí pro předpokládané průměrné pokryti do 5% (ČB výstupy) a do 20% (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi Jejími oddíly v článcích 1 až 5, je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil:

V P I z n ^ ^ ^ ^ ^ B

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace číslo:8

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1, Smluvní strany

Obchodní firma: 
Srdlo/Místo podnikání: 
Pobočka/oddělení; 
IČO:

Dodavatel Odběratel _______
RICOH Czech Republic s.r.O. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
jihlavská Y 5 58/ 2 l7 l4Ď  00 Praha 4  Malostranská 143/2, 3 17  68 Plzeň
Domažlická 194, 3 1 8  00 Plzeň
4 8 117 8 2 0  2 5 205 625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sériové číslo Poznámka

Zařízení AFICIO MP C2004SP RICOH viz předávací protokol

Přísluíenství

Zásobník papíru PB3160

Manuál MP C2004
USB čtečka Dual-MULTI
MyQ Emb. Term, Cloud

SW podpora 3 roky
SW podpora ET 3 roky
MyQ 5,busPRO Cloud

Adresa umístěni zařízení
Ulice + č.p./č.o. PSČ + obec
Jateční 40, laboratoř 317 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mail

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)

Stav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A4]1 7 000 3 000

lA3 = 2 x  A4, metr = běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem Instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) [X l 600000

OQ966_16_100_DSPB_MPC2004SP_VODARNA PIZEÑ a.s.



4. Servisní podmínky

Náhradní díly ^

Práce technika

Servis v místě umístění (doprava na místo) 0  

Spotřební materiál ^

Papír □  OfficeO T rio tec

Doba do zahájení řešení závady
/  obnovení provozu___________________
Pracovní doba služby

Dálková podpora (help desk)

Dálková diagnostika a monitoring

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely
fakturace____________________________
'Placená doplňková služba

Bronzový_NBD/- (násl. prac. den/-) 

8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

E l

El
R l automaticky Q  odběratelem

E ]  Bez papíru

I I dodavatelem2

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0,00
E i Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00
U
U
t ~

—
j _____
□

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 1175
Výstupů v paušálu ČB 1000 A4 BAR 500 A4
Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,31 BAR 1,10
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,31 BAR 1,10
Doplňkové služby (paušální platby) 0,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Paušální platby celkem 1175,00
'pokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronické faktury, vyberte z rozevíračího seznamu možnost „Ne" 
'platí pro předpokládaná průměrné pokrytí do 5% (ČB výstupy) a do 20% (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi jejími oddíly v článcích 1 až 5, Je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil;

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace číslo:9

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Místo podnikání: 
Pobočka/odděíení: 
IČO:

Dodavatel Odběratel
RICOH Czech Republlc S.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Jihlavská 1558/21,140 00 Praha 4 Malostranská 143/2, 3Í7'68 PÍzeň
Domažlická 194,318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užíváni zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sérlové Číslo Poznámka

Zařízení
AFICIO MP C20Q4SP RICOH viz předávací protokol

Příslušenství

Zásobník papíru PB3160
Manuál MPC2004

USB čtečka Duai-MULTI
MyQ Emb. Term. Cloud

SW podpora 3 roky

SW podpora ET 3 roky
MyQ5,busPRO Cloud

Adresa umístění zařízení
Ulice + č.p./č.o. PSČ + obec
Údolní 6, rozvod vody, 1.patro 317 68 Plzeň

; Odpovědná osoba Telefon e-mail
...................... ............................. ........................................

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)
Stav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení (A4)1 7 000 3 000
1A3 = 2 x A4j metr = běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) |>3 600000

00966„16_100_DSP9_MPC20Q4SP_VODÁRNA PLZEŇ a.s.



4. Servisní podmínky

Náhradní díly E

Práce technika ^

Servis v místě umístění (doprava na místo) 0  

Spotřební materiál E

Papír O  OfficeIH  Trlotec

Doba do zahájení řešení závady
/obnovení provozu___________________
Pracovní doba služby

Dálková podpora (help desk)

Dálková diagnostika a monitoring

Způsob odečtu stavu poěitadel pro účely
fakturace____________________________
’ Placená doplňková služba

Bronzový_NBD/- (nás!, prac. den/-) 

8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

El
El
E ! automaticky O  odběratelem

K l  Bez papíru

i~ l dodavatelem5

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

ISI Doprava a manipulace (na adresu umístění} 0,00
E l Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00
□
□

T T
□

_____ □ _____

5. Finanční ustanovení

Fakturační období; kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura9 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 2345

Výstupů v paušálu ČB 3000 A4 BAR 1000 A4

Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,31 BAR 1,10

Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,31 BAR 1,10

Doplňková služby (paušální platby) 0,00
Ceny Jsou uvedeny v Kč bez DPH

Paušální platby celkem 2345,00
’ pokud nesouhlasíte s platbami pomoci elektronické faktury, vyberte z rozevíraciho seznamu možnost. Ne" 
'platí pro předpokládané průměrné pokrytí do 5% (ČB výstupy) a do 20% (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi jejími oddíly v článcích l  až 5, Je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil: ...............

........................................................................

..........................................................
............................. . .. . .......... ..........

................................................................ 
........................................ 

............................

V Plzni, d.....................

.....................................
Os....................................................................

.......................................
......................... .......

............. ...... .................................................................... .................

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace číslo:10

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Místo podnikání: 
Pobočka/oddělení: 
IČO:

Dodavatel Odběratel
RICOH Czech Republic s.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 Malostranská 143/2, 317 68"Plzeň
Domažlická 194, 318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sériové číslo Poznámka

Zařízení API CIO MP C2004SP RICOH viz předávací protokol

Příslušenství

Zásobník papíru PB3160
Manuál MP C2004

USB čtečka Dual-MULTI
MyQEmb. Term. Cloud

5W podpora 3 roky

SW podpora ET 3 roky
MyQ 5,busPRO Cloud

Adresa umístění zařízeni
Ulice + č.p./č.o. PSČ + obec
Malostranská 143/2, kanc.č.42 317 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mail
................... ............................. ........................................

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)
Stav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A4]1 7 000 3 000
lA3 = 2xA4, metr = běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) [X] 600000

00966_16_100_DSP10_MPC20(H5P_ VODÁRNA PLZEŇ a.s.



Náhradní díly 0

Práce technika E

Servis v místě umístění (doprava na místo) E  

Spotřební materiál E l

Papír O  Office O  Triotec

Doba do zahájení řešení závady „  , . . .  .
, . . Bronzový NBD/-(násl. prac.den/-)/  obnoveni provozu______________________
Pracovní doba služby 8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

Dálková podpora (help desk) E l

Dálková diagnostika a monitoring E

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely E  automaticky Q  odběratelem
fakturace_______________________________
’ Placená doplňková služba

4. Servisní podmínky

E ) papíru

d  dodavatelem2

Doplňková služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v KČ bez DPH

d Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0,00
E T Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00

n
n

~ n ~
□

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 1725

Výstupů v paušálu ČB 1000 A4 BAR 1000 A4
Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,31 BAR 1,10
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,31 BAR 1,10
Doplňkové služby (paušální platby) 0,00

Ceny Jsou uvedeny v Kč bez DPH
Paušální platby celkem 1725,00
’ pokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronická faktury, vyberte z rozevíracího seznamu možnost „Ne" 
‘ platí pro předpokládané průměrná pokrytí do SK (ČB výstupy) a do 20% (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi jejími oddíly v článcích 1 až 5, Je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil: ..... ..........

..............................................
........................................................................

..........................................................
....................... .................

......................... . ........................
.................................................... 

...................................... 
.............................

........................................................................ 
.......................................

....................... .
....... .. ............................

............. ...... ...........................................................................................s.

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace číslo: 11

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sfdlo/Místo podnikání: 
Pobočka/oddělení: 
IČO:

Dodavatel Odběratel
RICOH Czech Republlc s.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a.s. ___
"jlhíavšká"l558/2YfÍ46"66"Praha*4 Malostranská" 143/2, 317 68 Plzeň
Domažlická 194,318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užíváni zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sérlové číslo Poznámka

Zařízení AFICIO MP C2004SP RICOH viz předávací protokol

Zásobník papíru PB3160

Manuál MP C2004

US8 čtečka Dual-MULTI
MyQ.6mb. Term. Cloud

Příslušenství
SW podpora 3 roky

SW podpora ET3 roky
MyQ5,busPRO Cloud

Adresa umístění z a ř í z e n í __________________________________________________ _______
Ulice + č,p./č.o. P5Č + obec
Malostranská 143/2, 2IS - chodba, přízemí 317 68 Pízeň

Odpovědná osoba Telefon e-mail 1

.................. ............................. .......................................

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)

ctav počítadla výstuDŮ ÍA411 na počátku smlouvy 0 0

Limitní měsíční zatížení [A411 7 000 3 000

JA3 - 2 a  M , metr = běžný metr ----------------- --------------------- —1

3. Doba trvání

Doba trvání {měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) [x j 600000

00966_16_100_D5PU_MPC20MSP_VODÁRNA PLZEŇ a.s.



Náhradní díly 13

Práce technika ^

Servis v místě umístění (doprava na místo) ^

Spotřební materiál g ]

Papír □  Office Q  Trlotec

4. Servisní podmínky

Doba do zahájeni řešení závady
/obnoveni provozu___________________
Pracovní doba služby

Dálková podpora (help desk)

Dálková diagnostika a monitoring

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely
fakturace_____________________
‘ Placená doplňková služba

Bronzový_NBD/- (násl. prac. den/-) 

8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

E  automaticky □  odběratelem

E3 Bez papíru

[ I ]  dodavatelem2

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo síužby Název služby Cena v Kč bez DPH

- i Doprava a manipulace [na adresu umístěni) 0,00
Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00

□

Lrnu
5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů
Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 2035
Výstupů v paušálu ČB 2000 A4 BAR 1000 A4
Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,31 BAR 1,10
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,31 BAR 1,10
Doplňkové služby (paušální platby) 0,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPHPaušální platby celkem 2035,00
‘ pokud nesouhlasíte s platbami pomoci elektronické faktury, vyberte z rozevlracího seznamu možnost „Ne" 
‘ platí pro předpokládané průměrné pokryti do 554 (ČB výstupy) a do 20K (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi jejími oddíly v článcích X až 5, je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil: . . .............

........................................................................
........ .. . ............................................

.................. ....................
................................................................ 

........................................ 
...................

Osob................................................................

................................... ..... .
........................ ......

............. . ...... ......... . . ................ .... . . .. .. ..................................... ......

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace čísto:12

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/MIsto podnikání: 
Pobočka/oddélení: 
IČO:

Dodavatel Odběratel
RICOHCzeeh Republics.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a.s._
Jihlavská 1558/21,140 00 Praha 4 Malostranská" 143/2, 317 68 Plzeň
Domažlická 194,318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodáváte! odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sériové číslo Poznámka

Zařízení
AFICIO MP C2004SP RiCOH viz předávací protokol

Příslušenství

Zásobník papíru PB316Q

Manuál MP C2004
USB čtečka Dual-MULTI

MyQ Emb. Term, Cloud

SW podpora 3 roky
5W podpora ET 3 roky

MyQ5,busPRO Cloud

Adresa umístění zařízení
Ulice + č.p./č.o. PSČ + obec
Malostranská 143/2, přízemí přfiem 317 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mail
................... ............................. ........................................

Černobílé výstupy (ČB) 8arevné výstupy {BAR)
Stav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A4]1 7 000 3 000
1A3 = 2 xA4, metr = běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů <A4) [x j 600000

0096S_16_iap_DSP12_MPC2CXMSP_VODÁRNA PLZEŇ a.s.



Náhradní díly El
Práce technika El
Servis v místě umístění (doprava na místo} El 
Spotřební materiál E l

Papír □  Office □  Tríotec 0  Bez papíru

Doba do zahájení řešení závady „  , . . .  . , ,. . .  1 '  Bronzový NBD/- (nasl. prac. den/-}
/obnoveni provozu______________________  ~
Pracovní doba služby 8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

Dálková podpora (help desk) El
Dálková diagnostika a monitoring El
Způsob odečtu stavu počltadei pro účely El automaticky □  odběratelem O dodavatelem*
fakturace_______________________________
’Placená doplňková služba

4. Servisní podmínky

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

E T Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0,00
E Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00
□
□
□
n

~ n ~

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost; 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 1725

Výstupů v paušálu ČB 1000 A4 BAR 1000 A4

Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,31 BAR 1,10

Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,31 BAR 1,10

Doplňkové služby (paušální platby) 0,00
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Paušální platby celkem 1725,00
’ pokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronické faktury, vyberte z rozevlradho seznamu možnost „Ne" 
’platí pro předpokládané průměrné pokryti do SK {ČB výstupy) a do 20K (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi Jejími oddíly v článcích 1 až 5, je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil: I.... ..........

V Plz.... ......................

..............................................
........................................................................

V Plzni, dn...................

.....................................
Osob................................................................

.........................................................
........................ ............ ..........

. . .............................. 
. . . . . . ............. . ......... . . .

.............................

................................... ..... .
........................ ......

............. . . . ........................... . ................................. .............. ......

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace číslo: 13

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo: 00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Místo podnikání: 
Pobočka/oddělení:
IČO:

Dodavatel odběra te l
RICOH Czech Republic s.r.o. ~ ~  VODÁRNA PLZEŇ a.S.
JÍiiíavski 15Š8/2V/Í4Ó ÓO Prahá á ............. " á losVranVká 143/2,"31768 Plzeň
Domažlická 194, 318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sérlové číslo Poznámka

Zařízení AFICIO MPC20045P RICOH viz předávací protokol

Příslušenství

Zásobník papíru PB3160
Manuál MPC2004

USB čtečka Dual-MULTI
MyQ Emb. Term. Cloud

SW podpora 3 roky
SW podpora ET 3 roky

MyQ5,busPRQ Cloud

Adresa umístění zařízení
Ulice + £,p,/č.o, PSČ + obec
A.Uxy,l.patro 330 23 Nýřany

Odpovědná osoba Telefon e-mail
.................. .................... ........................................

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)
Stav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A4]1 7 000 3 000
¡A3 = 2 x  A4, metr = běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (Ad) lx ) 600000

00966_16„100_DSP13_MPC200«P_VODARNA PIZEÑ 3 ,5.



4. Servisní podmínky

Náhradní díly El
Práce technika R |

Servis v místě umístění (doprava na místo) " E l  

Spotřební materiál ^

Papír |^3 OfficeP í Triotec

Doba do zahájení řeiení závady
/obnovení provozu___________________
Pracovní doba služby

Dálková podpora (help desk)

Dálková diagnostika a monitoring

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely
fakturace____________________________
'Placeni doplňková služba

8ronzový_NBD/- (nás!, prac, den/-) 

8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

El
El
R i automaticky Q  odběratelem

R ) Bez papíru

n  dodavatelem2

Doplňkové služby
Jednorázová číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

E Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0,00
E Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00

c
El
□

" D

5. Finanční ustanovení

Fakturační obdobf: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 1175

Výstupů v paušálu ČB 1000 A4 BAR 500 A4
Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,31 BAR 1,10
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,31 BAR 1,10
Doplňkové služby (paušální platby) 0,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Paušální platby celkem 1175,00
3pokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronické faktury, vyberte z rozevíracího seznamu možnost „Ne" 
‘ platí pro předpokládané průměrné pokrytí do 5% (ČB výstupy) a do 20% (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi jejími oddíly v článcích 1 až 5, Je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil: ...............

........................................................................

................................
.......................... .................... ...............................................................

............................................................... 
......... .............................

.............................

V Plz.... .......................

........................................................................

.............................. ..... .
........................ ......

...................... ................................................................... ....................

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a 
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

Dílčí specifikace číslo: 14

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídío/Místo podnikání: 
Pobočka/oddělení: 
IČO:

Dodavatel_____________________ _ Odběratel__________ _________
RICOH Czech Republic s.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a^s....................
jihlavská 1558/21,140 ¿0 Pralia 4 Malostranská 143/ 2,317 68 Plzeň
Domažlická 194, 318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sériové číslo Poznámka

Zařízení AFICIO MP C2004SP RICOH viz předávací protokol

Příslušenství

Zásobník papíru PB3160

Manuál MP C2004

USB čtečka Dual-MUl.TI
MyQ Emb. Term. Cloud
SW podpora 3 roky

SW podpora ET 3 roky
MyQ5,busPRO Cloud

Arirpca umístění zařízení ------------------------------- -----------
Ulice + č.p./Č.o. PSČ + obec
Na Palcátech 438, přízemí chodba 331 41 Královice

Odpovědná osoba Telefon e-mail

.................. ................... ........................................

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)

Stav počitadla výstupů [A411 na počátku smlouvy 0 1 o ...

r imitnf měsíční zatížení ÍA411 7 000 1 3 000
!A 3 *2 x A 4 , metr = běžný metr ------------------------------------------------

3. Doba trvání

Doba trváni (měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá
Celková množství sjednaných výstupů (A4) [X] 600000

D0966_16_100_DSP14_MPC2MMSP_VODÁRNA P1ZEŇ a.s.



4. Servisní podmínky
Náhradní díly |g]

Práce technika 13

Servis v místě umístění (doprava na místo} R1 

Spotřební materiál [g|

Papfr □  OfficeP í Tríotec m  Bez papíru

Doba do zahájení řešení závady
/obnoveníprovozu______________________  Bronzový_NBD/-(násl. prac. den/-)

Pracovní doba služby 8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)
Dálková podpora (help desk) £3

Dálková diagnostika a monitoring ^

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely Ě3 automaticky □  odběratelem □  dodavatelem2
fakturace_____________
2Placená doplňková služba

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0,00
Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00

3u_____
□J

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů
Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 1175
Výstupů v paušálu ČB 1000 A4 BAR 500 A4
Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,31 BAR 1,10
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,31 BAR 1,10
Doplňkové služby (paušální platby) 0,00
Paušální platby celkem 1175,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

‘ pokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronické faktury, vyberte z rozevíracího seznamu možnost „Ne" 
‘platí pro předpokládané průměrné pokryti do 5% (ČB výstupy) a do 20% (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi jejími oddíly v článcích 1 až S, Je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součásti rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil: ..... ..........

.
..............................................

......................................................................ci

.......................... . ...............................

................................................
...................................... ........................ . 

. . . . . . . . . ..........
...............

.....................................
........................................................................

................................... ..... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......................................... . ............ ............................ .............. .....

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace čisto: 15

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Mfsto podnikání: 
Poboíka/oddělení: 
IČO:

Dodavatel Odběratel
RICOH Czech Řepubllcs.r.o. ~~~ VODÁRNA PLZEŇ a.s.
"jihlavská~1558/Yl,”Í4Ó"55 Praha"4...........  ’ "Ňíaloiranská 143/2,’ 317 63 Plzeň
Domažlická 194, 318 00 Plzeň
48117820 25205B25

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sériové číslo Poznámka

Zařízení AFÍCIO MP C2004SP RICOH viz předávací protokol

Příslušenství

Zásobník papíru PB3160

Manuál MP C2004
USB čtečka Dual-MULTI

MyQ Emb. Term. Cíoud
SW podpora 3 roky

SW podpora ET 3 roky
MyQ 5,busPRO Cloud

Adresa umístění zařízení
Ulice + č.p./č.o. PSČ + obec
Malostranská 143/2, vstupní hala 317 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mail
.................. ............................. ........................................

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)
Stav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A4]1 7 000 3 000
1A 3 -2 x A 4 , metr = běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) 0  600000

Q0966_16_100_DSP15._MPC20045P_VODARNA PLZEŇ a.s.



4. Servisní podmínky

Náhradní díly 13

Práce technika 0

Servis v místi umístění (doprava na místo) ^  

Spotřební materiál 13

Papír O  Officef l  Trlotec

Doba do zahájení řešení závady
/  obnovení provozu___________________
Pracovní doba sluiby

Dálková podpora (help desk)

Dálková diagnostika a monitoring

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely
fakturace____________________________
2Placená doplňková služba

Bronzový_NBD/- (násl, prac. den/-) 

8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

13
13
E3 automaticky ( 3  odběratelem

K l  Bez papíru

I- ! dodavatelem* 2

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

13 Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0,00
Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00

n
n ~
3
□
u

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 2345

Výstupů v paušálu ČB 3000 A4 BAR 1000 A4
Cena za výstup nad paušál" ČB 0,31 BAR 1,10
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,31 BAR 1,10
Doplňková služby (paušální platby) 0,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Paušální platby celkem 2345,00
"pokud nesouhlasíte 5 platbami pomocí elektronické faktury, vyberte z rozevfraciho seznamu možnost „Ne" 
"platí pro předpokládané průměrné pokrytí do 5% (ČB výstupy) a do 20řó (barevná výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi jejími oddíly v článcích 1 až 5, Je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součásti rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil: ...............

..............................................
......................................................................ci

..........................................................
..............................................................'...........................
.................................................... 

................................. 
.....................

Osob................................................................ 

........................ ......... . ..

........... ..... ................................. ................................

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace číslo: 16

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Mfsto podnikání: 
Pobočka/oddělení: 
IČO:

Dodavatel Odběratel____________________
RICOH Ciech Republlc s.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
"jlhíavšká lsŠS/^V/íáo OGi přahá -í Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň
Domažlická 194, 318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sérlové Číslo Poznámka

Zařízení AFICIO MP C2004SP RICOH víz předávací protokol

Příslušenství

Zásobník papíru PB3160

Manuál MP C2004
USB čtečka Oual-MULTI

MyQ Emb, Term. Cloud

SW podpora 3 roky
5W podpora ET 3 roky
MyQ5,busPRO Cloud

Adresa umístění zařízení ----------------------------- — --------------—
Ulice + Č.p./ě.o. PSČ + obec
Malostranská 143/2, chodba -1 .patro 317 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mall

.................. ............................. ........................................

Černobílé výstupy [ČB) Barevné výstupy (BAR)

Stav oočítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0

Limitní měsíční zatížení ÍA4]1 7 000 3 000

'A3 = ?.x A4, metr = běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem Instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) E3 600000

00966_ 16_ 100_DSP16_MPC2004SP_VODÁRNA PLZEŇ a.s.



Náhradní díly 

Práce technika

4. Servisní podmínky

13

_____________   13
Servis v místě umístění (doprava na místo) [Xl 

Spotřební materiál 13
PaPfr LD Office f lT r io te c  ^  Bez papíru

Doba do zahájení řešení závady
/obnoveni provozu______________________  Bronzovy_NBD/-(násl. prac. den/-)

Pracovní doba služby 8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

Dálková podpora (help desk) g l

Dálková diagnostika a monitoring £3

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely S  automaticky Q  odběratelem Q  dodavatelem2
fakturace
2Placená doplňková služba

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0,00
& Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00

u
n _

j

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů
Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 2035
Výstupů v paušálu ČB 2000 A4 BAR 1000 A4
Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,31 BAR 1,10
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,31 BAR 1,10
Doplňkové služby (paušálni platby) 0,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPHPaušální platby celkem 2035,00
3pokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronické faktury, vyberte z rozevlradho seznamu možnost „Ne" 
‘'platí pro předpokládané průměrné pokrytí do 5ÍS (ČB výstupy) a do 20K (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi jejími oddíly v článcích 1 až 5, je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil:...... ..........

........................................................................

........................................................
..................................................

.................................................... 
...........................

....................

V Plzni.........................

........................................................................

.......................................
......................... ........

............ .................................. .....................................

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a 
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100 

Dílčí specifikace číslo: 17

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Místo podnikání: 
Pobočka/oddělení: 
IČO:

Dodavatel Odběratel___________________
RICOH Czech Republic s.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a,s.
Jihlavská 1558/21, 140 55 Praha 4 Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň
Domažlická 194, 318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sériové číslo Poznámka

Zařízení AFICIO MP C2004SP RÍCOH viz předávací protokol

Příslušenství

Zásobník papíru PB3160
Manuál MP C2004

USB čtečka Duaí-MULTI

MyQ Emb. Term. Cíoud
SW podpora 3 roky

SW podpora ET 3 roky
MyQ5,busPRO Cloud

Adresa umístění zařízení
Ulice + č.p./č.o. PSČ + obec
Jateční 40, ČOV Plzeň, l.patro chodba 317 68 00 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mail
.................. ............................. ........................................

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)
5tav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A411 7 000 3 000
JA3 ~ 2x  A4, metr “  běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem instalace} Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) [X] 600000

00966JL6_100_DSP17_ MPC20045P_VOOARNA PLZEŇ 3.5.



4. Servisní podmínky

Náhradní dfly E3

Práce technika

Servis v místě umístění (doprava na místo) E l  

Spotřební materiál 0

Papír O  Officel~ l Triotec

Doba do zahájení řešeni závady
/obnovení provozu___________________
Pracovní doba služby

Dálková podpora (help desk)

Dálková diagnostika a monitoring

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely
fakturace____________________________
2Placená doplňková služba

BronzovýJMBD/- (násl. prac. den/-) 

8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

H

B
K ] automaticky Q  odběratelem

[x ] Bez papíru

d l  dodavatelem* * 2

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

s Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0,00
Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00

___ L
Uu

- ť
5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura’ Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 2035
Výstupů v paušálu ČB 2000 A4 BAR 1000 A4
Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,31 BAR 1,10
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,31 BAR 1,10
Doplňkové služby (paušální platby) 0,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Paušální platby celkem 2035,00
’ pokud nesouhlasíte s platbami pomoci elektronické faktury, vyberte z rozeviradho seznamu možnost „Ne" 
'ptat' pro předpokládané průměrné pokryti do 5% (ČB výstupy) a do 20% (barevné výstupv)

Tato dílčí specifikace, se v ie m l je jím i oddíly v čiáncfch 1 až 5, je  sm luvním i stranam i v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcová nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil:...... ..........

........................................................................
....................................

Osob................................................................

..........................................................
.................................. .........................

. . ..................................
..................................................... 

.................................. 
.........................

.............................. ..... .
........................

................... ................................................................................................

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace číslo: 18

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Místo podnikání: 
Pobočka/oddělení: 
IČO:

Dodavatel________________________________ Odběratel_________________________
RICOH Czech Republic s.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
"jlhiavska: 1558/2'l’ 'Í4Ó 00 P raháT ”  Malostranská 143’/2, 317 68 Plzeň
Domažlická 194,318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sériové číslo Poznámka

Zařízení AFICIO MP C2004SP RICOH viz předávací protokol

Přísluienství

Zásobník papíru PB3160

Manuál MP C2004
USB čtečka Dual-MULTI

MyQ Emb. Term. Cloud
SW podpora 3 roky

SW podpora ET 3 roky
MyQ 5,busPRO Cloud

Adresa um ístěni zařízení
Ulice+ č .d ./č .o . _ PSČ + obec
Jateční 40, kanalizace, 2.patro 317 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mail

.................. ............................. ........................................

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)

Stav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0

lim itn í měsíční zatíženi IA411 7 000 3 000

lA3 = 2x  A4, metr = běžný metr ----------- ----------------—-----------------------------------

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) 0  600000

00966_16„100_DSP1B_MPC2004SP„VOQÁRNA PLZEN a,S.



Náhradní díly 

Práce technika

4. Servisní podmínky

Servis v místě umístění (doprava na místo) Exl 

Spotřební materiál ^

paP,r □  Office M Trio tec E3 Bez papíru

Doba do zahájení řešení závady
/obnovení provozu______________________  Bronzový_NBD/- (násl. prac. den/-)

Pracovní doba služby ______________  8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)
Dálková podpora (help desk) ^

Dálková diagnostika a monitoring ^

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely S  automaticky □  odběratelem □  dodavatelem2
fakturace ______________
2Placená doplňková služba

Doplňkové služby
Jednorázová Č ís Id služby Název služby Cena v Kč bez DPHEl Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0 ,0 0El Instalace (vč, základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0 ,0 0U

□
□

___LD

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů
Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura ~ Ňě ”  ~~
Měsíční paušál Ano 1725
Výstupů v paušálu ČB 1000 A4 BAR 1000 A4
Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,31 BAR 1,10
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,31 BAR 1,10
Doplňkové služby (paušální platby) 0,00
Paušální platby celkem 1725,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

3pokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronická faktury, vyberte z rozevíraclho seznamu možnost „Ne" 
4platí pro předpokládané průměrné pokryti do 5% (ČB výstupy) a do 20« (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi Jejími oddíly v článcích 1 až 5, Je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil:...... ..........

........................................................................

.........................................................
................................ .. . . . . .. ...............
. .......................................
............................................

...................................... 
.............................

....................................
........................................................................

.............................. ..... .
...............................

............. . . ................................ ..................................... ............. . .

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

Dílčí specifikace čísb:19

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Místo podnikáni: 
Pobočka/oddělení: 
IČO:

Dodavatel________________________________  Odběratel___________________
RICOH Czech Republic s.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
jmfavská 15Š8/21,14Ó0Ó>’ rahŠ'4............................Malostranská U 3/2 , 317 68 PUeň
Domažlická 194,318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvv přenechává dodavatel odběrateli k užíváni zařízeni, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sérlové číslo Poznámka

Zařízení AFICIO MP C2004SP RICOH viz předávací protokol

Příslušenství

Zásobník papíru PB3160

Manuál MP C2004
USB čtečka Duai-MULTI

MyCtEmb, Term. Cloud
5W podpora 3 roky

SW podpora ET 3 roky
MyQ 5,busPRO Cloud

Adresa umístění zařízení
Ulice +č.p./č.o. PSČ + obec
Malostranská 143/2, chodba,2.patro 317 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mall
.................. ............................. ........................................

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)
Stav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatíženi [A4]1 7 000 3 000
‘A3 = 2 x A4, metr -  běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) 0  600000

00966J6_300_DSP19_MPC2004SP_VODÁRNA PLZEŇ a.S.



4. Servisní podmínky

Náhradní díly E3

Práce technika E l

Servis v místě umístění (doprava na místo) E  

Spotřební materiál E

Papír □  Officef lT r lo te c

Doba do zahájení řešení závady
/  obnovení provozu___________________
Pracovní doba služby

Dálková podpora (help desk)

Dálková diagnostika a monitoring

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely
fakturace____________________________
^Placená doplňková služba

Bronzový_NBD/- (násl. prac. den/-) 

8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

El
El
K ) automaticky CH odběratelem

0  Bez papíru

I_| dodavatelem2

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

Doprava a manipulace (na adresu umístěni) 0,00
E ~ Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00

□
□

T T

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 2345
Výstupů v paušálu ČB 3000 A4 BAR 1000 A4
Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,31 BAR 1,10
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,31 BAR 1,10
Doplňkové služby (paušální platby) 0,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Paušální platby celkem 2345,00
Jpokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronické faktury, vyberte z rozevíracího seznamu možnost „Ne" 
4plati pro předpokládané průměrné pokrytí do SK (ČB výstupy) a do 20% (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi jejími oddíly v článcích 1 až 5, je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil:...... ..........

. ...........................................

............................................
................................................ 

............................. 
................

.......................................
......................... .......

..........................................................................................

mailto:fakturace@vodarna.cz


Dílčí specifikace čísb:20

Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sfdlo/Místo podnikání: 
Pobočka/oddělení: 
IČO:

Dodavatel ______________________________  Odběratel___________ ________
RICOH Czech Republic s.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Jlhíavšká1558/2"Cl40 ÓÓ'praha 4 Malostranská" 143/2, 317 68 Plzeň
Domažlická 194, 318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanoveny spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sériové číslo Poznámka

Zařízení AFiCIO SP 4510DN RICOH viz předávací protokol

PrísluSenství

Zásobník papíru PB1060

Zásobník papíru PB1060

Adresa umístění zařízení
Ulice + č.p./č.o. PSČ + obec
Malostranská 143/2, ZIS- kanc.14 317 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mail
.................. ............................. ........................................

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)

Stav počítadla výstupů [A4]1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A411 10 000 0
!A3=2xA4, metr = běžný metr . . .

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem Instalace) Jiná neurčitá
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) K !  600000

00966_16_100_DSP20_SP4510DN„VODÄFtNA PIZEŇ a.s.



4. Servisní podmínky

Náhradní díly E l

Práce technika ^

Servis v místě umístění (doprava na místo) M  

Spotřební materiál 13

Papír □  Office Q  Triotec M  Bez papíru

Doba do zahájení řešení závady
/  obnovení provozu___________
Pracovní doba služby

Bronzový_NBD/- (nás!, prac. den/-) 

8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

Dálková podpora (help desk) ^

Dálková diagnostika a monitoring E l

Způsob odečtu stavu počitadel pro účely 0  automaticky E l odběratelem Q  dodavatelem2
fakturace_______________________________
’ Placená doplňková služba

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název siužby Cena v Kč bez DPH

Doprava a manipulace (na adresu umístěni) 0,00
Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00__U

Lu
L

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 350
Výstupů v paušálu ČB 1000 A4 BAR 0 A4
Cena za výstup nad paušál4 ČB 0,35 BAR 0
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,35 BAR 0
Doplňková služby (paušální platby) 0,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Paušální platby celkem 350,00
’ pokud nesouhlasíte s platbami pomoci elektronické faktury, vyberte z rozeviraciho seznamu možnost „Ne" 
'platí pro předpokládané průměrné pokryti do 5K (ČB výstupy) a do 20% (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi jejími oddíly v článcích 1 až 5, je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil:...... ..........
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Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a
provozu systému pro správu tiskového prostředí

Číslo:00966/ 16/100

Dílčí specifikace čísfo:21

1. Smluvní strany

Obchodní firma: 
Sídlo/Místo podnikání: 
Pobočka/oddělení: 
IČO;

Dodavatel Odběratel
RICOH Czech Republic s.r.o. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Jihíavská 1558/21*"Í40 00"praha 4 "Malostranská’ 143/2,"317 68 Plzeň
Domažlická 194, 318 00 Plzeň
48117820 25205625

2. Předmět dílčí specifikace

Na základě rámcové smlouvy přenechává dodavatel odběrateli k užívání zařízení, zabezpečí provozuschopnost zařízení a 
bude dodávat výrobcem stanovený spotřební materiál pro zařízení.

Zařízení
Typ Výrobní/Sériové číslo Poznámka

Zařízení AFICIOSP 4510DN RICOH viz předávací protokol

Příslušenství

Adresa umístěni zařízení
Ulice + č.p./č.o. PSČ + obec
Malostranská 143/2, kanc.č,37 317 68 Plzeň

Odpovědná osoba Telefon e-mal!
.................. ............................. ........................................

Černobílé výstupy (ČB) Barevné výstupy (BAR)
Stav počitadla výstupů (A4)1 na počátku smlouvy 0 0
Limitní měsíční zatížení [A4]1 10 000 0
J/ 3  ■= 2 x A4, metr = běžný metr

3. Doba trvání

Doba trvání (měsíců, počínaje dnem Instalace) Jiná neurčitá
Celková množství sjednaných výstupů (A4) ®  600000

00966 16 too DSP21 SP4510DN VODÁRNA PLZEŇ a.s.



Náhradní díly E
Práce technika 0

Servis v místě umístění (doprava na místo) E l 

Spotřební materiál E l

Papír □  Office H lr lo te c  E  Bez papíru

Doba do zahájení řešení závady „  . , , . . , ,. . , Bronzový NBD/- násl. prac. den/-/  obnovení provozu______________________
Pracovní doba služby 8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

Dálková podpora (help desk) El
Dálková diagnostika a monitoring E
Způsob odeítu stavu počitadel pro účely E  automaticky [_J odběratelem Q  dodavatelem2
fakturace_______________________________
^Placená doplňková služba

4. Servisní podmínky

Doplňkové služby
Jednorázová Číslo služby Název služby Cena v Kč bez DPH

Doprava a manipulace (na adresu umístění) 0,00
“ E T Instalace (vč. základního zaškolení obsluhy, bez IT prací) 0,00

_____ □ _____

T T
~ r r

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 350

Výstupů v paušálu Č8 1000 A4 BAR 0 A4

Cena za výstup nad paušál4 Č8 0,35 BAR 0
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení4 ČB 0,35 BAR 0
Doplňkové služby (paušální platby) 0,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Paušální platby celkem 350,00
3pokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronické faktury, vyberte z rozeviracího seznamu možnost „Ne" 
‘platí pro předpokládané průměrné pokrytí do 5% (Č6 výstupy) a do 20% (barevné výstupy)

Tato dílčí specifikace, se všemi Jejími oddíly v článcích 1 až 5, je smluvními stranami v plném rozsahu akceptována a stává se 
nedílnou součástí rámcové nájemní smlouvy.

Tuto smlouvu vyhotovil: ..... ..........
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