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Tato služba představuje možnost komplexní správy tiskového prostředí. Služby pro zařízení formátu A4 a A3 dodáváme formou outsourcingu, zápůjčky 
nebo pronájmu tiskových, kopírovacích a multifunkčních přístrojů nebo celých systémů podle vašich preferencí. Zařízení jsou po celou dobu pod servisní 
kontrolou. Výhodou jsou jasně dané provozní náklady bez neočekávaných výdajů. 

 

Součástí smlouvy č.: 10623024 (dále jen „Smlouva“) Požadavek na: zřízení služby 

Specifikace/verze: 2/1 Nahrazuje specifikaci/verzi:       
 

Poskytovatel 

T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, spisová značka B 3787 vedená Městským soudem v Praze 

Prodejce: Radek Hejna Partnerská smlouva:      /     /      
 

Smluvní partner / Oprávněná osoba 1) 

Obchodní firma/Jméno: Město Klatovy IČ/rodné číslo: 00255661 

Oprávněný zástupce: Mgr. Rudolf Salvetr Funkce: Starosta 

Telefon:       E-mail:       
 

1) Podrobné identifikační údaje – viz výše uvedená smlouva/příloha Seznam Oprávněných osob 
 
 

Termíny 
Plánovaný termín zřízení nebo změny služby je stanoven do 4 týdnů od podpisu této Specifikace služby oprávněnými zástupci smluvního 

partnera/Oprávněné osoby a poskytovatele a dodání souvisejících dokumentů, které jsou nezbytné pro zřízení či provedení změny služby za podmínky, 
že Smluvní partner v souladu se Smlouvou na své straně zajistil potřebné technické vybavení pro provoz této Služby. Aktivaci bude předcházet testovací 
provoz, který bude zakončen praktickými testy a podpisem Akceptačního protokolu. 

Minimální doba užívání služby je stanovena na 24 měsíců. 

Cena vyúčtovaná za poskytování Služeb dle této Specifikace služeb se nezapočítává  do Minimálního odběru definovaného ve Smlouvě. 
 

 
Seznam Zařízení pro účely poskytování Služby 

Množství 
zařízení 

 
Lokalita vč. Státu (Ulice, Město, PSČ) 

Typ Zařízení 
Kategorie 
(A, B, C) 

Dodává TMCZ (ANO/NE) / 
Forma poskytnutí - Nájem * 

1 Náměstí Míru 62, Klatovy, 339 01 Kyocera Ecosys M2035dn B ANO 
1 Náměstí Míru 62, Klatovy, 339 01 Kyocera Ecosys 

M6026cdn 
B 

ANO 

--- --- --- --- --- 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

* Je-li předmětem Služby i dodávka Zařízení ze strany TMCZ pro Smluvního partnera, uveďte ANO a doplňte formu poskytnutí. Nedodává-li TMCZ Smluvnímu partnerovi Zařízení, ale pouze ve vztahu k němu poskytuje 
Službu, uveďte NE. Smluvní strany se dohodly, že pokud součástí Služby není prodej Zařízení, zavazuje se Smluvní partner na svůj vlastní náklad pro užívání Služby poskytnout Zařízení dle tabulky výše, u kterého je 
uvedeno označení „NE“. 

 
Specifikace funkcí tiskového řešení 

Popis funkce Zařízení A-Velké Zařízení B-Střední Zařízení C-Malé 

Dohledový SW (MyQ, SafeQ, výrobce Zařízení) součástí tiskového řešení --- --- --- 

Zabezpečené kopírování pomoci hesla nebo ID karty --- --- --- 

Přímý tisk na tiskárnu (samostatná fronta, ale je monitorovaná) --- --- --- 

Zabezpečený  tisk pomoci hesla nebo ID karty --- --- --- 

„Follow me“ fronta pro tisk z jakékoliv tiskárny v rámci print serveru --- --- --- 

Scan management s odesláním do dokumentu mailu --- --- --- 

Správa uživatelů + import uživatelů s Active directory --- --- --- 

Správa tiskových Zařízení --- --- --- 

Vyhledání tiskových Zařízení --- --- --- 

Sledování stavu tiskových Zařízení --- --- --- 

Export seznamu tiskových Zařízení --- --- --- 

Podpora soukromé fronty --- --- --- 

WEB rozhraní --- --- --- 

Podrobný monitoring --- --- --- 

Podpora centrálního serveru pro reporty – sběr dat z pobočkových print serverů --- --- --- 

Systém MyQ/ SafeQ.  --- --- --- 

Dodávka -  Papír: --- --- --- 

Dodávka a likvidace - Tonerové náplně a spotřební materiál: --- ANO --- 

Dodávka - Sešívací sponky: --- --- --- 

Náhradní díly a servisní práce: --- ANO --- 

Servisní sady velké údržby („Maintanace Kits) – včetně servisu Zařízení, které není 

ve vlastnictví TMCZ  

--- --- --- 

Správa SW, pravidelné update --- --- --- 

Automatický reporting --- --- --- 

Podpora centrálního serveru pro reporty – sběr dat z pobočkových print serverů --- --- --- 

Kreditový (kartový) systém --- --- --- 
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Definice kategorií zařízení 

Druh: Zařízení – výrobce Specifikace funkcionalit a vlastností 

Zařízení A-Velké --- --- 

Zařízení B-Střední Kyocera Ecosys M2035d 

Kyocera Ecosys M6026cdn 

--- 

Zařízení C-Malé --- --- 

 

Parametry služby – doplňkové parametry/doba odstranění poruchy 

SLA: C 
 

 

Cenové ujednání 

Ceník služby: Standardní ceník 

Typ tiskárny typ barva cena kazety  

Kyocera FS-C5250DN, M6026cdn TK 590 black 1 486 Kč 

Kyocera FS-C5250DN, M6026cdn TK 590 cyan 1 323 Kč 

Kyocera FS-C5250DN, M6026cdn TK 590 magenta 1 336 Kč 

Kyocera FS-C5250DN, M6026cdn TK 590 yellow 1 373 Kč 

Kyocera Ecosys M2035dn TK 1140 black 1 400 Kč 

HP LJ M201dw, M225dn CF283A black    611 Kč 

HP LJ M201dw, M225dn CF283X black    873 Kč 

HP P1566, P1606w CE278A black    523 Kč 

HP LJ P2035/2055 ddn CE505A black    561 Kč 

HP LaserJet Pro 400/M401/M425MFP CF280A black    623 Kč 

HP LaserJet Pro 400/M401/M425MFP CF280X black    998 Kč 
 

Položka Jednotka Cena za jednotku 

Jednorázový poplatek za zřízení:  --- Kč 

Měsíční paušál Služby 1 měsíc --- Kč 

Stránka A4 BW 1 stránka --- Kč 

Stránka A4 COLOR 1 stránka --- Kč 

Stránka A3 BW nebo COLOR 1 stránka --- Kč 

Tiskové kazety 1 tisková kazeta viz ceník Kč 

Služba je zpoplatněna měsíčními paušály jednotlivých komponent Služby, objemově závislými poplatky dle definovaných jednotek Služby, a dále jednorázovými poplatky, přičemž způsob zpoplatnění a jednotlivé 
položky jsou uvedeny v tabulce níže. Ke všem uvedeným cenám přistupuje DPH v příslušné výši. 

 
Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 800 737 311 
 

Poznámka: Doprodej služby ke stávající smlouvě Firemního řešení. Minimální plnění odebraného materiálu za období 1 roku činí 150.000 Kč bez DPH.  

 

 
Smluvní strany se dohodly, že po skončení sjednané Minimální doby užívání služby zajistí Poskytovatel pro Smluvního partnera možnost odprodeje 
Zařízení, které jsou uvedené v Seznamu Zařízení pro účely poskytování Služby dle této Specifikace. Případný prodej bude realizován na základě 
samostatné kupní smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem coby prodávajícím a Smluvním partnerem coby kupujícím. 
  
Smluvní partner/Oprávněná osoba podpisem této Specifikace služby potvrzuje, že se seznámil/a a porozuměl/a podmínkám zřízení a poskytování této 
Služby, zejména že se seznámil/a s cenami zde uvedené Služby včetně doplňkových Služeb, resp. s Ceníky vztahujícími se ke zřízení a poskytování této 
Služby či s Dohodou o cenových podmínkách, že s nimi souhlasí, že jsou mu/jí srozumitelné a že je bude dodržovat, zejména pak že bude hradit sjednané 
ceny zde uvedené Služby. Další podrobnosti a podmínky zřízení a poskytování zde uvedené Služby jsou stanoveny v Popisu služby, jejichž platné znění je 
k dispozici na www.t-mobile.cz nebo na Zákaznickém portálu, přičemž Smluvní partner / Oprávněná osoba prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil 
a dále se zavazuje podmínky v těchto dokumentech stanovených dodržovat. Tato Specifikace služby se řídí rovněž podmínkami stanovenými ve Smlouvě 
(včetně Podmínek Firemního řešení) uzavřenou mezi poskytovatelem a Smluvním partnerem. Uzavírá-li tuto Specifikaci služby Oprávněná osoba tak svým 
podpisem potvrzuje, že se s podmínkami Smlouvy (včetně Podmínek Firemního řešení) seznámila a zavazuje se jimi řídit. 
  

Uzavírá-li tuto Specifikaci služby Oprávněná osoba, tak tato Specifikace služeb je platná až okamžikem, kdy k podpisu této Specifikace služeb za TMCZ a 
Oprávněnou osobu připojí svůj podpis rovněž Smluvní partner dle Smlouvy, čímž vyjadřuje svůj souhlas s uzavřením této Specifikace služeb mezi 
Oprávněnou osobou a TMCZ. 
 

 

            

Datum: Datum: 

Ing. Pavel Lutovský Senior manažer prodeje SME/VSE zákazníkům Mgr. Rudolf Salvetr / Starosta 

Jméno a funkce zástupce/ců poskytovatele Jméno a funkce zástupce Smluvního partnera / Oprávněné osoby 

 

 

 

Podpis/y zástupce/ců poskytovatele Podpis zástupce Smluvního partnera / Oprávněné osoby 

 


