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sMLouvA o PostryTovÁľÍ sluŽEB A
sPoTŘEBNÍHo MATERIÁIu

2013

I. Smluvní strany
Objednatel

Sĺđ!o:

Koľespondenčnĺ adľesal

Firma je zapsána v:
lZO: 151 012997

Jméno a funkce zástupce:

Bankovni spojenh

Telefon:
e-mail:

Střední škola žlvnostenská Sokolov
příspěvková oľganlzace

Žárovstá 7L6lĹ,356 01 Sokolov rč'- 75059151
DIC: nepřiděleno

Žárovsxá 7 L6ĺ L, 356 01 Sokolov

rEstříku škol a školských zařízení, č. rozhodnutí 9a75|z009-zl z 0L.oL.2007,

Mgr.Ilona Medunová - ředitelka

Komerčnĺ banka a,s. ěíslo účtu:

mobil:
medu nova@zĺvnostenska-sokolov'ce

Poslĺytovatel TONĽR-ONLINE, s.r.o.
Sídlo: Petrohľadská 438ĺt3,101 00 Praha 10 IC: 28Ą97554

Provozovna luloříčovs'ká 265, 363 01 ostrov DIČ: Cz28497554
Fĺrma je zapsana v oR: Městský soud v Praze, oddÍl C, vložka 145933
Jméno afunkce zástupce: Eduard Mazný -jednatel
Bankovní spojení: csog ostrov čĺslo ričtu:
Smlouvu zpracoval: Eduaľd Mazný e-mail: lnfototoner_onllne.cz
Telefoľ, mobil:
obě strany uzavĺľaJÍtuto kupní smlouvu dle následuJícÍch podmínek (včetně Všeobecných obchodních podmínek)

obě strany uzavírajÍ tuto smlouvu o poskytování služeb a spotřebního materiá|u dle následujících podmínek

a Všeobecných obchodních podmÍnek, Keré jsou nedílnou součástí smlouvy.

II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zajištěnÍ serulsu a-dodávek spotřebnĺho mateľiálu (vyjma papíru) dle čl. VI.
Specifikace sluŽeb pro zařízení uvedené v odstavci V. specifikace stroje.

III. Paľametry smlouvy

Doba tĺvánía platnost smlouvy: na dobu neuľěitou od 01.09.2013

IV. Cena

Stanovená cena za kopii formátu A4 zahrnuje cenu služeb uvedených v čl' VI. Specifikace služeb

Dohodnutý mĺnimálnĺ počet kopií A4 dle

wo|eného m&ĺčnĺho paušálu:

cena za kopll dle paušálu: Mäĺčnípaušál celkem

v paušálu A4 50/o v paušálu A4 10% nad paušál A4 5o/o A4 1070

0,35 Kč 875,00 875,00Bt-ĄcK 2 500 0'35 Kč 0,35 Kč

950,00 Kč1,50 Kč 750,00 Kč1,50 Kč 1,90 KčCOLOUR s00
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VtI. Mĺsto instalace
Místo instalace: Žákovsłá 7t6ĺt,356 01 Sokolov

Za poskytnutĺ údajů o technických podmínkách instalace ä provozu stroje z' ^h{éŕlnätele odpovídá:

odpovědná osoba: Stanislav černý e-mail: l

Telefon: Mobil:

VIII. ostôtnl uJednání
Kopie a výtisky budou Wúčtovány na základě skutečného objemu dle stavu počĺtadla 1x za měsíc dle článku IV.,
cena za čeľnobílý výtisklkopiifoľmátu A4'
Případná neplatnost některého uJednánÍtéto smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Přĺpadné změny
čĺ doplňky této smlouvy musĺ mít písemnou formu a musí b'ýt opatřeny podpisy pověřených zástupců nájemce a

pronajímatele.
śmluúní strany se dohodly, že pro doručování písemností budou použĺvány adresy uvedené na první straně
srnlouvy, pokud nebude možné pÍsemnost odeslat elektronicky.
otázky smlouvou rnýslovně neupravené se řĺdíustanoveními obchodního zákoníku.
Rokud by došlo k takové změně zákonů a jiných předpisů, Kerá by narušila účel a závaznost této smlouvy,

zavazují ie obě strany upravit smlouvu pĺsemhým dodatkem tak, aby JeJísmysl a platnost zůstaly zachovány.

V Sokolově dne .2013

Mgľ. llona Medunová - ředitelka Eduard Mazný -jednatel

'ł'ľ.ťl.


