
SMLOUVA O NÁJMU
Uzavřená podle § 2201 a násl.

VDC kancelářská technika s,r.o.
T.G.Masaryka 98
272 OO Kladno
Tel.:
FaX.:
tČo: z56o72ot
DIČ: c725607201
Bank.spojení:
Císlo účtu:
Jednající: í,

Zapsaná v oR u MS v Praze pod c 54341

dále jen ,.VDď nebo též .,pronajímatel" na straně jedné

Základní škola Český Brod
žitomířská sss
282 OI ČeskÝ Brnrt okres Kolín
T€l.:7
Fax.:
IČo : +ossssoo
DIč:
Bank,spojení:
číslo účtu:
Jednající:
Zapsaná v OR

dále jen .,nájemce" na straně druhé

MoVITÉ vĚcr
občanského zákoníku

smlouva č.40lzo!7
I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je pronájem movité věci blíže specifikované v čl. II. této smlouvy. Za pronájem se zákazník zavazuje hradit VDC nájemné
ve výŠi a zPŮsobem stanoveným iouto smlouvou s tím, že při dodržení podmínek proná;mu má záuázníu možnost odkoupiťpředmět pronájmu za
zůstatkovou hodnotu soo,-Kč bez DPH + hodnota neupoiřebeného spotřebního mateiiálu.'

II. Předmět nájmu a cena za pronájem přístroje

Typ přístroje / příslušenství Výrobní číslo: QTS 20312
canon iRAc 332§i včetně DADF a podstolku H1 Měsíční paušál: 1346,- Kč bez DPH

Počet A4 kopií obsaž. v paušál - O
cena za 1 kop. A4 černobíle: 0,22- Kě bez DPH
cena za 1 kop. A4 barevně: 1,22- Kč bez DPH
E-Maintenance služba: 5O,-Kčlměsíčně
Doba trváni smlouvy: 48 měsíců
Jednorázový poplatek za instalaci: 1 50o,-Kč bez DPH

::::::::: :::: :::::::: ::::::i:,.1o ^o

StranY se dohodlY tal Že minimální PoČď_kopií provedený nájemcem za měsíc bude odpovídat poéu kopií obsažených v paušálu. Měsíční paušál v této vliši je minimálním
m!9ÍČním nájemným, které se zavazuje nájemce zaplatit. Měsřní paušál za předmět nájmu bude fakturován t x za měslc.
PoČet skutďně zhotovených koPií bude .zjiťová n vŽdy Lx za měsíc k poslednír.nu dni v příslušném měsírci dle stavu počítadla pronajatého zařízení, přičemž pro zjištění pďfu1
zhotovených kopíí je rozhodný sťav poČÍtadla při jeho převzetí nájemcem. popř. po provedení posledního odečtu. překročí,-li průměiný měsíční počét rcpií fbrmálu a+ iři
vYÚČtování PoČet koPií obsaŽených v pauŠálu, bude diference vyúčtována áenou za r kopii forrirátu A4, Kopie formátu ar je břepočúna na dvÉ kopie fórmátu A4. pokud
nájemce ne_um.oŽní Pronajímateli Provest odeČet pďítadla ve stanoveném termínu v něŘerém měsíci, je pwinen uhradit Óronajímateli cenu, která'se stanoví jako 1,5-
násobku PrŮměru měsíČních kopií za poslední 3 mlsÍce před porušením povinnosti, nejméně však t ooo,- xi. pokud je a6ivována služba EjMAINTENAN6E , je odďíÉní
ŤVlJ qoČtu koPií zajiťováno touto sluŽbou. V ceně jedné kopie je obsažena jak cena vďkerého spořeňního materijlu kromě papíru, tak i veškeré op.uy a Úa'žoa
předmětu smlouvy za podmínek stanovených touto smlowou.

CenazaČemobílýlvrýtiskformátu.A4jestanovenana0.22KČ,cenazabarwnýlVýtiskformátuA4jestanovenana1,22Kč. NadměrnáspoďebaJevypočítánadle
následujícího,vzorce: Hodnota zvýšené spořeby (C, M, Y) = cena Jedné barevné sady tonerů (7 SO0,: Kč) /zhotovené b'arevné rnitisky na jánu sadú tonbrů - konstantní
cena barevných tonerŮ na jeden výtisk A4 dle cen a Životnosti §tanovené \^ýrobcem (0,38 Kč).'Hodnota zvýšené spoďeuy je připbčteáa k éeně za jeden uarwný výusk
formátu A4

UI. Místo instalace a umístění předmětu pronájmu
sínluvní strany se dohodly, Že předmět pronájm.u bude insBlován na adrese: Základní škola Č.eský arod, Žitomířstá 885, okr€s Kolín
Nájemce prohlaŠuje, Že je věc v dobrem stavu, že mu pronajímatel předvedl, že věc je funkční a byl semámen s pokyňy pro záďrázení s věcí.

Iv. ávěrečná ustanovení
SmluvnÍ.stranY berou tímto rnýslovně na vědomÍ, Že nedilnou souéstítéto smlouvy o nájmu s následnou koupí najaté věcijsou všeobecné smluvní podmínky upravující
Podrobně Práva a Povinnosti smluvních stran, vyplývajících pro ně z právního wbhu zaloleného touto smlouvóu. rválemce poopisem této smlouvy výstovně povizule, že
se s těmito smluvními podmínkami seznámil, jejich obsahu porozuměl a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.
VzbhY touto smlouvou nebo smluvními podmínkami výslovně neupravené se řídí právním řádem Čn, především však občanským zákoníkem.
Smluvní strany v.ýslovně vylučují použití § 2320 obč. zák. o právu nájemce kdykoliv vypovědět nájem.'
Smluvní ďrany si ťmto v souladu s § 630 obč. zák. dojednávají promlčecí lhůtu v détó < bt.
V PříPadě nePlatnosti nebo neúČinnosti některého ustanovení této smlouvy či smluvních podmíne( nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy či smluvních
podmínek.
Jakékoliv změnY této smlouvY musí být uČiněny pouze formou písemnýá, očíslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními shanami. Změna formy vyžaduje
písemnou formu.
Tato smlouva je sepsána Ve dvou Vyhotoveních, VDC obdrŽÍjedno vyhotovení a nájemce druhé vyhotovení. obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před
jejím PodPisem Podrobně PřeČeťy, jejÍ'rt_i obsahu porozuměly, že byla sepsána na základě jelich pravé a wobodné vůb á nikoli vťsni a iá nápadně ne4ihodných
podmíne( což stvrzují srnými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
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