
Dílčí specifikace k rámcové smlouvě o poskytování služeb tiskového řešení a provozu systému pro správu tiskového prostředíČíslo:00966/ 16/100Dílčí specifikace číslo: 16A
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 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-MULTI
MyQ Emb. Term, Cloud
SW podpora 3 roky

SW podpora ET 3 roky
MyQ5,busPR0 Cloud
Faxový modul Typ M19

Adresa umístění zařízení
Ulice + č.p./č.o. PSČ + obec
Malostranská 143/2, chodba -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
M3 = 2 x A4, m etr = běžný metr

3. Doba trvání

Doba trváni (měsíců, počínaje dnem instalace) Jiná neurčitá 
Celkové množství sjednaných výstupů (A4) [X] 600000
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4. Servisní podmínky

Náhradní díly ¡3

Práce technika 0

Servis v místě umístění {doprava na místo) 0  

Spotřební materiál 3

Papír □  Office Q  Triotec

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/- (násl. prac. den/-) 

8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)

m
m  automaticky O  odběratelem

řx) Bez papíru

[I] dodavatelem2

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

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

□
□
□

5. Finanční ustanovení

Fakturační období: kalendářní měsíc Splatnost: 14 dnů

Elektronická faktura3 Ano - adresa: fakturace@vodarna.cz
Zálohová faktura Ne
Měsíční paušál Ano 2372

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 2372,00
Jpokud nesouhlasíte s platbami pomocí elektronické faktury, vyberte z rozevírádho seznamu možnost „Ne" 
4platí 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 s platností ode dne instalace fax.modulu vyhotovil: ..................

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

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

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

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

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

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