
DODATEK č. 1

ke smlouvě ě.2542017
o servisním zabezpečení a dodávce spotřebního materiálu pro 

kopírovací stroj Canon IR Advance C5030Í

Uzavřená mezi

Hinet spol. s r.o.
Kakosova 977/2 155 00, Praha 5 
IČO:26704722 DIČ: CZ26704722

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, 
příspěvková organizace
U Synagogy 2/ čp. 236,
180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ:00639524 
DIČ: CZ00639524

( dále jen odběratel)

Uzavírají tento dodatek ke smlouvě o servisním zabezpečení kopírovacích strojů a 
dodávkách spotřebního materiálu

I.

Předmět změny dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě je zařazení servisu dalšího kopírovacího stroje a dodávky 
náhradních dílů uvedených v příloze č.l. a dodávku spotřebního materiálu modelu Canon 
IR Advance C5030Í v.č, GNM 67537 za stejných podmínek uvedených ve výše citované 
smlouvě



II.

Cena plnění

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

Cena All in za černobílou kopii/tisk A4 činí 0,25Kč bez DPH
Cena All in za plnobarevnou kopii/tisk A4 činí 1,30Kč bez DPH

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

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem podpisu 
smlouvy.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 3stejnopisech s platností originálu, z nichž ooběratel 
obdrží dvě vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 Zápis stavu počitadel

V Praze dne 3.11.2017
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Seznam strojů zahrnutých v servisní smlouvě


