


SMLOUVA O NÁJMU TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
A ZAJIŠTĚNÍ SOUVĹSEjĹCĹCH SLUŽEB

uzavřená v soU|adu s ustanovenim § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Čislo: 90000474

Odběratel
Jméno, ňrma: Ústav pro stáhl kontrolu veterinárních

Dodavatel
Koníča Minolta Business So!utions Czech, spol. s r. o.
Sídlo: Žarošická 13, 628 00 BRNO

DlČ/lČO: CZ00176150 /00176150

Zastoupeni: Brno

Zapsáno vobchodnim nejstřiku vedeným Krajským soudem v
Bmě oddíl C. vložka 21999

Odběratel a dodavatel uzaviraji niže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplné a bezvýhradné shody o všech dále uvedených
ustanoveni dle §2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o nájmu tiskových zařízeni a zajištěni
$ouvi$ejícich tiskových a kopírovacích služeb.

1. Úvodní ustanoveni
1.1. Dodavatel a Odběratel nejsou osobami osobně či majetkové pmpojenými.
1,2. Práva a povinnosti stran při plněni závazků vzniklých ze smlouvy se řidl obsahem smlouvy, k ni připojenými obchodními

podmínkami (dále .OF') a dalšími přílohami a dokumenty, na které se smlouva nebo OP odvolávaji.
1.3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a tuto je možné ukončit za předpokladu ukončeni veškerých nájmů uvedených

v aktuá|ní Příloze č. 1 ,Aktuálni seznam zařízení, umístěni a rozsah služeb zařízení".

2. Předmět smlouvy
2.1. Dodavatel se zavazuje přenechávat Odběrateli do užíváni úsková zařízeni, SW aplikace a řešeni včetně dohodnuté

implementace (dále i ,zařízeni" či ,,tisková technika'), která budou vždy specifikována v Příloze č. 1 ,Aktuálni seznam
zařízeni, umístěni a rozsah služeb zařízeni". Zároveň se zavazuje poskytovat Odběrateli v souvisbsti s jeho užíváním
zařízeni služby (a to včetně servisních služeb a dodávek spotřebního mateňálu), jež jsou uvedené v Příloze č. 1 ,Aktuálni
seznam zařízeni, umístěni rozsah služeb zařízeni" a blíže speáfikovány v Příloze č 3 smlouvy . Speciňkace služeb".

2.2. Jednotlivá tisková zařízeni přenechávaná Odběrateli do užíváni budou spolu s dobou nájmu a platebnimi podmínkami
speciňkovány v Příloze č. 1 ,,Aktuálni seznam zařízeni, umístění a rozsah služeb zařízeni', která bude aktualizována
(měněna) vždy formou čisbvaného dodatku uzavřeného ke smlouvě.

2.3. Dodavatel se současně zavazuje poskytovat Odběrateli servisní služby a dodávky spotřebního materiálu pro zařízeni v
majetku Odběratele uvedená v Příloze 1 pAktuá|ni seznam zařízeni, umístěni a rozsah služeb zařízení", a to v rozsahu a za
podmínek ujednaných v této smlouvě a Odběratel se zavazuje zaplatit za to Dodavateli ujednanou cenu.

2,4. Základní doba reakce souvisejici s poskytovanými servisními službami a dodávkami spotřebního materiálu je 16 hodin a to
v pracovních dnech od 8:00-16:00 hod. Pokud je smluvně sjednána jiná doba reakce, řidl se doba reakce dle tohoto
individuálního ujednáni, které je nedílnou součásti této smlouvy. V případě, že je součásti dodávky SW řešeni, platí pro
servisní služby SW řešeni smluvní podmínky uvedené v samostatné příloze této smlouvy.
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3. Ceny a platební podmínky
3 1 Za přenecháni Tiskové techniky k uživáni (pronájem) a poskytované Služby je Odběratel povinen platá Dodavateli

dohodnutý měsíční paušál, který zahrnuje cenu měsičniho nájmu za užívané zařízeni vC. objednaných služeb a cenu
celkového měsíčního paušálu za dohodnutý počet výtiskŮ, pokud je měsíční paušál za dohodnutý počet výtisků sjednán.

3.2 Za využité jednorázové služby je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli dle ceníku uvedeným v Příloze č 2: .Ceník
jednorázových služeb a služeb nad rámec smlouvy".

3.3. Těmíny jednotlivých plateb jsou stanoveny v daňovém dokladu, splátkovém kalendáň nebo ve faktuře. Splatnost
jednotlivých částek za nájem je stanovena na 10 dnů od data vystaveni faktury.

3.4. V případě, že součásti služby je i dodávka papiru, dodaný papír nad stanovený paušál bude vyúčtovaný za cenu uvedenou
v Příloze č. 2 .Ceník jednorázových služeb a služeb nad rámec smlouvy".

4. Daiši a závěrečná ustanoveni
4.1. Veškeré služby a spotřební materiál nad rámec této smlouvy je nutné objednat a zaplatit samostatně.
4.2. Část obsahu této smlouvy je určena k ni připqenými OP. připojenými OP se řidl veškeré závazky vzniklé z této smlouvy, tj.

i jednotlivé nájmy specifikované vždy v Příloze č. 1 AkWálni seznam zařízeni, umístěni a rozsah služeb zařízeni".
Ustanoveni uvedená v této smlouvě jsou vždy nadřazena ustanovením obsaženým v OP

Přílohy smlouvy:
Příloha č. l:
Příloha č. 2:
Příloha C. 3:
Příloha č. 4:

Aktuálni seznam zařízeni, umistěni a rozsah služeb
Ceník jednorázových sluZeb
Speciňkace služeb
Standardní licenční podmínky

Smluvni strany prohlašuji, že před podpisem této smlouvy se seznámily s jejím obsahem stejně jako s obsahem připojených
obchodních podmínek a veškerých dalších příloh, na které smlouva nebo obchodní podmínky odkazuji. Na důkaz swhlasu se
smbuvou, všemi jejími obchodními podmínkami a přílohami pňpojuji smluvní strany svoje vlastnoručni podpisy. Fyzické osoby
podepisujici tuto smbuvu jménem právnických osob prohlašuji, Ze jsou k takovému jednání plně oprávněny

Smlouva nabývá p|amosú a účinnosti dnem podpisu oběma smluvnimi stranami.

Smlouvu přezkoumal:

V Brně, dne 28.5.2018 , . .



Obchodní podmínky Smlouvy o najmu tiskových zařizem a zajištěni souvisejicich Uůeb

1 Obecná Us{anoven|
1 I Tyb obdiodm podmnky (dale jen 'Op') up'awr snluvnt vzlehy mezi obehodni Konca M|nou Busmess
Soiubons Czech. $pc' 6 fo se $id£m Zamšaá 13, 628 (X) Bino, Č 00176150 (däe jen a odbé'abelem ze
SMLOUVY O NAJMU TISKOVYCH ZAŔ1ZEN1 A ZAjiŠTÉNI SOWlSEjEÉH SLUŽEB (dále jen "sMouva') ke které pou

pKgeny
12 Piava 2 povinnost sKas při phémzbazkŮ vznódych ze smlajvý se Mi obsahun smkju'vý OP b dalších pňbh adoWmenú
na klére se mbíjvz nebo OP odmkvaji
1.3 Stw\y Ze OP v bmb mém obdrklya s 1ěm!o se semamily před podpkm $:mjvy
2 Ptává a dcdavdek
2 1 žakem uvedene v Příbze C 1 Aktj8'ň! seznam zařQení. ô Rjzsäh je po cebů dobu Wani mbuvy

dcxkvaŕek
2 2 Dodavatel se uv8zun Ze odbemel; pľbda po$kybv= uŕu:eni s pfig,jšemvľm apbkaoe á ňešenč včehé
dohodnuE mpiementae (dale jen pŕedmél 9ňkju¶) do uZháni v ftdnem slaw Při píedani p/edměhi smkjuvy odbě'aNk
dcdavaW sepíše pmbko' o nslalaci a zaškobnt ve klem: se mmo iné uvede tdenMikace phedméb smlouvy (vý'otmím čdem
hcenčnkn CíSem apod ) a pfpadné po~r01 Bav pho pcčilMel
? 3 Dcxjavakl s vytmzup pFávo na měnu Ujedn8ného termhu piédani pfedméb smbuvy jeho pmdbuZenim důvrxLi

zboží ä k8päQt V takovém pňpadě nemdodava!e1 vpmdlent 6ě phéním wéhc úvazku
2 4 ÚŽiY8Q prm k $ďtwôre jsou ve SMdardních dodavMele, kfe°e jmu phlohou wbuvy
2.5 Dodavatel se zavaajje zajm bngovbm pSedměw smbuvy a poskytovat pm odběrdeie sluhy Speďikwme ve mkuvě

ÚdfŽbj a op'avy ptedméh: smk»vy včetně ckidávky náh'amich ddů a docá«y spotňebniho mdenalů v rozsahu
odpavmpm poäů vyhsků dohodmťmu ve mlouvé nebo uhrazených ph vytuvnam PlédmMem smbuvy nem
mzmmbvacich ve šmýdu Aubrskeho zákona
2 6 Cb&vMel je oprwněn íjrÔl temny dcx$8vék mabenaki cdbéraleí' v ub¶sk)sb na dchodnulem mmtmáhtm počtu vybsků
uvedeném ve smbuvé e s ohledem na mínmhi manpulačm (napí u papnj M je 2500 hBŮ) Na dodavky matenalu
se nevzkhujt doby t'eakce a seMsu sped5kovane ve smbuvé
2 7 Dcxlwakl ma pravo cnmimout p~enl scNisň id' Yýkonů psdhZe umWén; zaňzent Spedikcwane v oře¢métu wkiuvy
povedeni výkonů menobňup
2 B DoCavawl neodpovida za Škodu ani u9y kletá odbécateh nebo phc pravnmu mmpu unikla zepem půscibenm
vµi ma zvyšer'rn náldadů pfenjšenun pmozu. Ztľóbu vykcm Uhzént speaňkovaném v plédmětu smlc»vy a
dalších podobnydi pňčn které dcxjamel nuamil Oäěra!ef nem oprávněn poZadovatc9 ani mhradu spotfebnm
matenáLj včetně papmj
2 9 Cbdavaki D¢běrabb Umku na p/ejmé! wkxivy v majú zákonným pMmnkam není b ve
mšouvě jmk
3 P13vô a pownnoO odbérabb
3 OdbémC se ZdYUU]é a MpovU plné Lá zaj&ém cx$povdajcich promr k pnovazu přodméb smlaívy PM ínša!ací
pňedméb snbwy je odběratel povinen na svůj ň8kläd uř@t úpravy nuMe pm spíávné zapojeni a p1uvoz předméb smoůvy
(napl dektndcé a tťefaxove ůsuvky) v s0u%u $ ČSN a technickymi p%mhkami dodavakk Škody vzniklé
nesp!něnm léto poumosb jdou phé k hhodbérdek
32 odbeme' se zavazuje pIem předmél wbuvy od dcdavatek na sTďwenem mstě a ve smluveném temnu Zievnaj
pomšenm.nbompbost d®anéhopkdNb mbuvy je Mbémkl WvMen hned po pho pfemtioznamttpWmné dčxSwde"
(vymačů do &Kjáclho 1:s!u, sepsat o m ups s pmoovnkem plép'a'me). pnak je dcdavka povabvm za bewadnou Samotne
fyzické pkvzehpMméb mbiny Mbé'awem má stejné učnky pc sepsánitako#.o pmkjkob Pkvzefim pIedmésu smlcuvy
pbcházi na odpovédnW ta Hody vmikle na pli%měW smlowy vC po'ušeni autorNcych PfáV k softwam a v
jeych vzniku jEl pomeň uhtadit vmiklou škodu doclavak'i e da®m pďkozm'ym
3 3 0dbém!el se zavazuje u2iva!pMměf smbuvy jako fádny hospcxW v s nôvcxkm k obšae. $ nmZ byl seznäma
a mMét ÓAňo$b v něm Weafikované (napi výměna b»eŇ} (JabéraRi není opmvnén pl\edmět mlouvy prcdat.
zas'm. pmnäpDijt ô jmk pEda! do uhvani úře:i osobě bez přdd'oľiho pisemneho souhWsu dodava!ele Zameň není
odbéra}e1 p'DvácSét Zadne upravy na pňedméb snkjwy bez ptsemného 8Duhlasu ckx$ava!ek
3 4 Odběa!e1 sb zavazuje pMem µsemné óoclavalek Upozomd na měnu v ,jm|sbén| zařaen' v piedméw
smuuvy plipäne Mďhdy $pQ|ene se měnou Manovdé a novou hradí cdbéralel Dojde k závadám pfi pkmistém
bez !echmckého ujš16m (muännosS) dodava!ek. ©čij nakkdy na tédm Uv8d k Kb odbératek
? 5 Odbětald se uvazuje pň pmvoíu zař9em specdikob°aném v pkdměb smlouvy pouZlval vyhrMné
spotřebni materiály (napi bne.y. foĹNäbe. apa ) a (kxiavatetem µskytnuty nebe cbpomčeny papír Dodavab!em poskyMtý
spcNebr.i 'nabnaf, případně papw N «jbéra!elWavnén poutrva! pouze na zapizeni, na kNré se vztahuje micxjva Poubům
sp@ebnM maleMu v zMizem přecháíi jenô ďasbmví na od5éraleie ~MC1 6ě zavazuje zajtsbl plném PCMňňOW
vyplyvajlc!ch ze ukoná č ¶85/2%1 St o odpadech a o iměné nékíerych uknů v? zTér|'pméišlch pMpisů pokud není ve
Majvé výsbvné Qohodnuta BuZba zpěmeho ¢jdbé¶ij mMena'ů Vmenal dm.¶ý a dosud nepMRy nu rámec
smluveného mnôZsNi je a2 jeho zapboem nebo Mocni majetkem dodavattk a pčx!leha dále speafikov~ v
či9$1 cena podmňky téchlo OP Dodávky male·aiu čn fmišôvaa zaŕaem (ň®! sponky kpidb jfUU
nad ráme uziMer,e cmkmy n*cju zahmuty v ceně na smbjvé pokud Réňl ve smWvé uvedeno jnak Tento
spoťebm matena' je nuho cb,ednat zvlašf e bučk faklurovan v cenach dle cenm do¢ovMe4e
3 6 Odbémx: umožnď dodm!eíé v rama pramnióoby speokovmé ve sm'ouvé phship b zařtzem
~jCV&é v plťdměb Bňbwy za u5eiem $erv|gljch ma"ů ovéleni jehc lecMdctho slaw
3 7 Foskybiuti sluZeh nebo ZboŽl. ktete nejsou pN9mélem bete smbuvy nebo jsw nacl 'zmeč lék) w.buvy (např pomeň'
seMsmch páŕaa mm dcbc uMenaj ve Smbwé) se zavazuje odbé'atel Johodnoul s dodavaEekm plédem a uhíMd pjch cenu
die pIaMho cemku dcdavatek
38 Phewetim pl\edmétu smbwy se Mbéíalewava za škody vmák ne phedmětu smbwy
ktádežsptedm&i Mouvy nebo pho äsb
necjdbomým ucházením (v ľozporů s návodem k obsljze)

jneho neZ 0®avMem poskymljlehj spďebňm malenab
jtnéNj neZ ongnálnho nebo dopčnčeneho Ecpňj nebo médn

bwhou pohmmou
způsiebene Uelí oRbOu. klere odbérate! umožnl! pMup k předméki smHvy

Ve9er6 náklady fako vzmkjýd\ škod jdou ktib Odběratele phCemZdŮsMW škodné udabsb nezbavuj'
cxbémtele povmW hradď ujednaně plaby Odběratel se múk ZPXN1 téb ®pcmédnosb. poubc pätjd pdĺ.š!ovm uhradí
vmikbo Škodu Dcxkvatek na zákkůě jim uuwřeneho pcNiš!ěn| Odbérdel se zavawje zabezpebl předmět smlouvy proti oócizen:
a znčeni 0dběMel odpcMdá cbjektmé za Body zpŮsobené mu zničením b phedméb smbuvy v ¢Ů9edh
pmáx$ém ánnôstj bez ohledu na umění Dodavael je cp'áu:k kdýkcb pfi zjemém poBczem pk9méb Mouvy
snůem pna ubtnP nM rámec obvNjého pmwmho cpoUebeni zejména v c$ůšedku newmmé Mluhy,
nedcjdoných dodavdelem. vnějš'ho nasňi ©d pohdovd n&hcadu nakkdů r8 uvedeni pMmétu do naležilého

slávu
3.9 Odoěmfd oapuma za škody na Mdenem za'izem v ma,ttku cňbératek Lá účelem plněn: vnbwý (např
modemy vS SN karet. čtečky apod ) Po skončent snsouvý It odbětabl povhen watil pfedmél sm!ouvy w stavu. v jakem jej

8 plihWnubm k otwyklemu
3 10 Obě smluvm stany se dohodly. Ze můte 2Mával pmedmcNcm ínťmetove aphúoe CCON
Objednávky zadane v remu leb aplikace mají cha'Mdet s'anamm ptsetnne obpdnáňcy do aphkaoe p ubezpečen
jedmbym ubvaklskym periem (bg'n) hesMn OdWtalej je Ciov'nen tyto udaje ch'aid a je odpovědny u zneUb
3 11 Cdbémtel se zavaäjje pi'édat dcdavaleh $!0vý počdaCel zMzeni pro potřeby mtemebv'é &phkace 0CON
pllpadně ynym dd1odnufým zpŮsobem
4 Cena a pkťlsDm podmínky
4 Odbémlt! be uvazuje zaplattta poskymljte slůby (vRN sduteb jedr.oazwych) uvedene ve mbů'vé dohodnu!0 smluvm
ceny Ôdbétdel se zavazup zaplaM l za veškeíé slúby stanome ve smkxwé Rene bude ôerpat i po uplynuh #y Kant
srNcuvy
4 2 PS podpsu smbuvy F splamá dohodnuta k@u0c. IcŇ vyše je stanoma ve smkmě Tab se vWäuje odběratek po
ukončem sMouvy a po waoen! zanzemä jeho zaplačem v ofipadé odkupu
43 Náldadiy na ckjptavu p/edmétu smlouvy (k o¢b&&'t a od čx$béraťk). stéhovam a za Malaa (dHstälacs) předmětu
smäj¢ý. pIp dalši Úuby nejsaj uhmufy b dohodnuté ceně Cdběra'a' je pwnen uhradd cenu téchb šuZeb dle pldneho
0é3óuj dcxsmEN nemh ve smbuvě ddMnub pnak
4 4 Do¢kmte1 je op:avnén uW'atk ceně pmmmip/edpsy sknovene poplatky (např popialek. za recyklac
o¢pec!u WjW:sky popblek) 8 daně Dotkva!c1 je naáemě povmen zai©t těmito pMp'sy slanomé povinmši (napf

QdPilKÍU)
45 Dodevakl a se dotKKjli Ze dodavatel je oprámén bez dohody Wan upřaul vyS'
uMnany¢h cen o ptDccMD kMnemu pmoenlu miry Mme pňrůstkem pľŮMmého ročné7o tndew
spo&bi$ew.ých oen vyhbšene¢e*ym uřdáM\ za phedch0z,katendá%i mk ab údy s:jčinno»® pmhomése
násíkdujiaho po mésio. v němŽ bude Hkové vyhlaSem o!mhé Ceny tvyšenez dŮMu inflae považuj' za uje¢nane
ceny
4 6 DďaMel a odběruzl st dchM', Ze dod0vMcl je cjCmntn Nýt! oenu dcdavky paprú na tamě vyvqe m s

kanoelahskym päpi'em přibmž je poTňeň cxlběratek 'jpoKm:l v předAhu aiem l měsíce před splalmsb dalšyů
upiavené platby dle mbuvy V leb hůř te Qdbé'alei cjCxavnén cdMnoul dodMy pap© dcplsem a «x1ávka
papwu končí dnem. od kkŕého měla nadal měna cmy Od bhob dne plab za jhak nezměněných podmínek ma VŇku
ponáena ocenu dcda«ypapni Cbdmteivymw a zUk novy $pW1kovy kaiendat je smjäsfi mbuvy Dodavale
můŽe změna ceny l z jhýdh. neZ ve smbuvé sípecřhkovmých dŮvodů, a v bmb pťipaůé je povinen cdbéralele učxmmtf
dopo'učenym dbpisem vp!edáhu 1 mém před splahosh dalšjí2 upravme plabydk smhjvya cnbéme!p op'avnén
gnbuvu d3 temnu ®'batno$t! upravene pšatby dle miouvy ¢!qpom&nym dopisem vypôiMM a smbjva konČi dnem, od
Aeítho měla nadat měna oeny Pokud Qdjémtel smlcufj nevypoví ma se u to, že měnu ceny akceptuje
4 7 Strany se d±od!y be mnÍNdni poCel vµsků pmveóeny oC&abelem za měsíc čim poôet uvedeny ve smbué
Poptmekv leb výš' N mmMhim mésičnn pop'adcem Rety se zavazuje cňbémel zaplaLQ lV přípmě nenaplněn' mmrnahho
počtu m'gců (neni4 dohcjdnub pak)
4 8 se mmmi kakr,dáhi amen, nem h doMdním µnak Ke koňa tohob obc$obi má dodavatel pfbri
vyuáovat odběrateh částku. odpcmdajia mtdiN mezí skuNé ihobveným počtem vMů a smbvnim ot*mem vytsků Za
wčľovact otx$C0i áňovym do'kMem Podkladem p.© sknovem mzdib je oeečet davu počitadel na zafízem ke
konci cbdcbt OdbéMe! je pomeň ndúad dčxjavateii fomou Wavy počitadel na zafaeni v ľeminech
ďanovenych ve Mouvé Za dawn uskuHnént Mariblnéhc Phén'í je sianomo dabm vyslavem pňšušne fak'j!yklaMNeho
dokhdu. a to nejpcMéji 15 pmamiden, naáedujlci po pmvedeni CKSéCtj Pm pfipad ukonljem Mcuvy můte blň tato částka
vyuäována MeCné s poplatkem Lá Spďebu dcxjmem matenab nad rámec vyu#anych vytsků dle davu
pcäľMel na uhzeni je kdykoN v průběhu wnlcuvy nebo po pjtm vyučbvat za ceny dk
plahého ceníku Překmči l poCel vMomýuh 8kéňŮ 20% PoČtu vyhobvenýd' vybsků. je dodavald oprávněn tyto Yeny

kdyk9h v průběhu Mouvy nebo po jejm skonČen; za čem O 05 Käsken. pohtd není ve smbuvé dcňcdnub jinak
Podkladem pro stanwenipočw vyMbwnýdí skenů je odečet Myl, počttadla škenů na zaŕizent
4 g Fomály větší ne! M se poCtlaµ jako dva vybsky A4. fomáty menši neZ M se poCila!i pKo pden 'iym A4
vybsk se počtla pKo dva výbůy PNpmem se mzumi jednostmnny vY'.isk bez chk8u na jehc
fomaľ (vyjma nastaení zahzen: v rebmu dlouhý hmat) Do počtu skuletSné pxNedeNyCh vybsků se PlO uíSeN Mkrvan

Z2sékypäpKU dlepočhdla pokud je vybaveno a vytisky zMtume phopravé
utizen l semsnrr. edmkem dodavasele
4 10 V pťlpadé neposkytnut) aktuálnho stavu počQadla ze strany Mbéraee p dodava$e1 oprávněn
za ¢3ňé období na ůkl&jé pNmémych pfmůdků výtisků u uplynutá zuCbmci období Phpadne ŕô2dQy nemohou byl ze strany
Mběratebe pňedméŕ rekMmoe
4 11 OdběMel je pcmen hrúd dcňodnijbe včas 0 v plne vyši Temny pe¢mUtvyá plimb pců stammy v daňovém
doklôdu kalěndäň nebo ve faktuk (kbémleľ p pomm poukuovať splatky a jme p'aby lok. aby v den

čhspoDo na Účtu dcxlavafeb uvedeno ve smlcuvé powien plaby
$ymbaem. k!e'ý je uveden ve sp1Mkovém fäemLáň nebe ve falduře Odběmtel není opíavMn plaby wbvdtči
zaCoCdavat NeunČčk odběra® ph pMéni, m který dluh phi, má dcdavatel pávo ufča dluh, na Hety se plném zaMe
4 12 Splatm faichj'ý F dan3věna na 10 dnlod data pjho vydavem. pokud nem písemně lkhMnub m*
4 13 Ph uzavhenwnbuvy o inkase plakbphmoz učču cxšběraľekje jMmte'pomen poYOlťl na tomb
w vyS penéMé záruky (kauoe) mrj ¢y0u méšCnm spíá!ek nebo jedne čhmeml OdbéMe! je povinen zq'¢ů do8afek

na úhradu plateb nkasem v dm pých SjlaMsli Ponjšeni teb pownnos6 se Wsuajje pKo pmdlenl v pWbé UNY
V phpačlé exbsamoe splahých |xhkdávek (vUSN! jepch plšušens!vi) ckdwakle vůči odbéraleh je dodavatel oVavnén pmvéd
mkaso tédm UvaôcŮ Dcdavatel nenicpřávnén mmvafplaby pĹied datem jej'á Np!ahosb
5 vmk Nám 8 zánik mlouvy
5 1 Smbm je uuvřena dnem |etµhopodpm všcn sbanam|
5 2 D(jib& nbjm ta/oem LDčtňa běZel dnem 3koěpWce ProtokN o pho nmkia
S 3 Doba najmu kaZdeho ZOňzeni je 48 mésd netu pň:ozc. č 1 Äkhjäm seznam zahzem, umtslěn: a roíuh
dahovena
S 4 Napn k8±dého zařízeni uvedmcho v Pŕdote C i Akksahp $Ez'tam UŇEňL umtdéni a rozsah witeb mác bf chon&n
pisemncu ddicdou cibcu wtkrmď síran Nájem všech ostama zahzenl kkré pou pRedmě:em četo smlouvy die PRahy č i
tím nmidobčen apohaCuje za pŮvod3é ujUnan© podmnek
5.5 v pRudě zániku $mkxjvy nebo Unikj nájmu jed'mcvého zafi?en. je Dočkvôtel qmvnén nepozděµ do 3(} dnů cd Zámku
ptovest vyučbváM veškeíých šQtt) s'pcýenýeh se zámkem smlawy nebo se zanaem napu 23/wcm a qigenym'

pokud se obě many nedohodFy psemnou bímou pnOk.
5 E Dodavatelmá prmosslwp:tcd 9Mouvy vpfipW tě cxlbémel
je v p'cňknô s UhG8dou platby (včetně xmovya' c'djo jeaš'n90'ych).
závaZným zpŮscbem nebo opúomé po'všuje ustanovem smlouvy nebo těchto OP,
ph ljZ8diľ0ňi ynbuvy Momé uvedl nepmvdive udá? o ľomodnych pm jeµ uíavi'Éni

dojde ke mčeninebo odázen. předmětu smlouvy
5 7 V phpadé od 9T'buvý v phpacbé pjihO pomkni odbéMekm (víz bod 5 6 bhob áanku)mô ¢odovde'
pmvo Nä ôhfUu smbvmi pokuty odbé'alelem ve vyŠi se scjClu zbývdjKxh plateb které by byl odbé'me'
Cxmnen uhradě doda@eb v pfipadé Nam wilouvy za ¢jbu cd ods!oupem do Goby Nm smlajvý
5 8 0dbéra!etp povinen v pfpa9é pMtasnC.o ukončem smhivy ¢cpim zů8atkom hodnolj i'¢enc| klte tm
bN poáymuty v 'ámci sm'ouvy
5 9 Po šcončenc féb0 smlouvy )é 0dbérale pomeň vydat Dodavateb h$hovou Iechniku w Stavu ®povdajictm Užtvarj h9cve
techniky v 'ama pcxm|kaďelske čmosb spéci fádneho Odbémeh. 8 b 60 30 dnů od jeµho áončem Odběratel sr
uvazuje na výzvam cbdavatele beuxMMné 2pňs&jpnil pmslcuy. ve kb'ych je pl\edmétsmkjuvy msfabvan za účelem Umomém
jehci Odvoíu V phpéKSě poškozem plbdméb snbuvy je pc'men unradď pfipadne r&My nuhe Ra peho ument do
®povdajc'ho úmj (nókWy bvdOu vyCišeny dle plllmeho emku dodavateie)
5 10 V pNdě. Ze nedojde k vráceni psedMb smjcuvy odbémekm do 30 dnů cd ©puti Wy 1N8m smbuvy mg se u to
Ze pMmét snlocvy je apŮjčEň za ccNjvých podmínek shodnýdi se smbum Odbémw m pram pfe¢méí wú»vy vr8!l
kdykoh po uplynub doby Nám mWvy a dcdwa1el ma pmim vyúčtovat kjZdy započaty mésjc upůjčem pi\edméb mkuvy
5 It šmkjvv8 zantkne uhmzenn všech závazků. kbN z ni un|k¶aj
6 PMleni
6 1 Prcdlenj suhrahu plateb poce leb mlouvy pavaZup za závažne ponjšenl smf·jvňEh počjminek
6 2 pcmnen ®davabehomamd kabdou skuwMest Herá by mohla ohnaM jeho XhOPnDSl plnd zih'azky
Z téb sTjbuvy (Konkus výmnám bk'mace atd )
6 3 Pm případ s UhMou piaby sYany umky z proc¶eni ve vyši 0.5 9bo QkjZné am u kab¢ly j
zapoCalyden pmden' Umkjsw spIme vdobé do 10 k~al'n!ch dnů od dcmjčent vyzvyk Nch uhcadé
6 4 Ckxkvalelma pravo na náhmdu škody zpŮsobene pľo&n:m cdbé:atek súhracbu jakekcÁí platby
65 Dcdavaľelma phpMmlodbMalde s uhrabu júékDit platby ruvnéZ právo na ÚhrMu mnunáhi vyše nadmú spojenych 6
up!aměnim každé pohledávky ve vyši 1200,. KČ za kMý úkOn Úkonem se rozum zejména psemny (1isMr,á nebo elgkbm0.a
podoba), teietcncxý, telegraf:cky, pxMednevlm dakwé stlé nebo jiný konlekt $0Mrafelem Ffekrôča vyše nalda¢ů
spojených upläMnrm pama«y 1200 - KC u úkon ma cbdavaťl právo na umadu nákkdů v plné vyS:
6 6 je-h odbérab! y pMks' s uhrad» plÚEb, ma dodevele' ptám za8awl poBybvm' sluZeb a čkjdävek a b až do doby

diuhP závazků
6 7 Pto případ cdebrám zařízeni v důsledku pomšeni pcxlminek 9¶MoUvý se zavazuje uhredil náklady na (xjkr
Mzeni klene se sami pauša'né ve vý§ S®O ·K¢
7 ošlamium3an|
7 l Tab SITJcUYä a prám vä3hý j! uložene se hdo p"amim Mém česke repubhky N® otázky bub gnlouvcu vysbv"é
neupravené se umnom! zákona č 89/20?2 Sb . obč»šky zakomk
7 2 Phpadne b dcp!hky smbwy včemé Op mjsi mil pisemnaj fonu a psUepsany k tomu pc»ěřenym
ckAůvak$e a wmtee
7 3 V plipadé. Ze néktex uAanovem smlouvy nebe OP je nebose slané neúhnne. zŮ8avaµ oslaw ujednám učmna V Wkovem

se wany nahtadd neuMmé ušanoven' UswlQivéMm pym. ubnným které svým otmNm a mys:em bude
cKspovdat nejjépe obuhu b umnomi půmnmo nůnneho
7 4 Smtjvri Braný se Ckhodly Ze všechny spory z lé13 smiajvy a v sowmů s ni budou rozhodoany $ kone¢nvu
pWnos!i u Rom®cMô SMú pS HoSpodáHé komok Česke repub6ky b Agíámi komoňe Česke republky, y Sudršb v BN
pcde jeho Mu fdňwn 'jŮKňCm jme:'tcvmµn D!Msedou soudu pR kcmok ¢e*e 'epubťky'
AgramNomohe česke repubhky
7 5 Smbvni slrany sedohcxjly Ze pic) jeµň ®tE$y uvedené ve smlaj® StéW8 uje¢na'y
Ze psemnos! se pwahije la U'efi den pc jepm podani kpošbvni pkptavé
7 6 ŠVany Isdu powmy zaaovavat mlčenhvost o obsahu snlouvy OP a dalSi± PQJOh a o djvémyd) udájld' neo sdélemch
pskymuých pfi jednámcb o uav?er,1 mbuvy neSej po je,m uzaďem a (d po unůcu mbuvy do doby neZ se takové udép
ceba sděleni áanjj vdepyrr.' Pcsušem pomnosh zaklala pravo na náhradu Škody, phpMné p:ávo na vym



Příloha č l: Aktuálni seznam zařízeni, urMstění a rozsah služeb

C,,, A, c?9% ,,,Irv
SlužbaEmail Měsični Cb Color ceně SlužbaV Celková odpmdná odpovědnO ePRO (on-line

Čí l majetku Platnost paušál za (v (v paušálu safeQ Scans o Zařízení Místo instalaco délka nájmu
j o3oba (doplní osoby monitoring)zařízeni (KMI ná mu do: nájem paušálu, paušálu, či v ceně (ANOINE) Flow

ODB) (měsíce) oddběratel) (doplní (ANO -
odběrabd) zařízení" nad nad za výtisk (ano/ne)(ANCMNE) typ/NE)

14136965 Bizhub C258 KM Hudcova 56A, Brno 48 30.06.2022 ANO ANO ANO ANO
14136966 Bizhub C258 KM Hudcova 56A, Brno 48 30.06.2022 ANO ANO ANO ANO
14136967 Bizhub C258 KM Hudcova 56A, Brno 48 30.06.2022 ANO ANO ANO ANO
14136968 Bizhub C258 KM Hudcova 56A, Brno 48 30.06.2022 ANO ANO ANO ANO
14136969 Bizhub C258 KM Hudcova 56A, Brno 48 30.06.2022 ANO ANO ANO ANO
14136970 Bizhub C258 KM Hudcova 56A, Brno 48 30.06.2022 ANO ANO ANO ANO
14136971 Bizhub C258 KM Palackého 174, Brno 48 30.06.2022 ANO ANO ANO ANO
14136972 Bizhub C258 KM Palackého 174, Brno 48 30,06.2022 ANO ANO ANO ANO
14136973 SafeQ KM Hudcova 56A, Brno 48 30.06.2022

KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM

CELKEM
Legenda:

KM · Konca hhnotta Busness Czech s r.o i ODB · """USKVBL """

" Mé8čm paušd za nájem zMizenl cenu náµnu za Qivané zahzeni vC

UYJ
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p/mhä č. 4 !Ct«!"o pcxjm '"J)

řy1b Slamjadm LonCni pOdmňi') poj Lávame pm vŠechny ubvale!e veškerého som"é {SW) vyv'jeneho č' pň8i. dcdava¶eho Kcxca M:nolta &ósress Sobbons Czech spol s f o j¢a!e }c¶ ,Špo!ečnoš") bet ohledu na zpŮsob ¢odan SW

Cl l DEFINICE

1 NďÝvä@1 L=e osoba nete vmka ň8 zakjzdě uräľe ĹjcEnee ke s'anovengn moduŮm apl:kaum h pmgtamům 2
SW Spolebmb a uhrazeni boenbdi matků pravo k uZwám SW Spckäimt v rozsahu po dobu jeZ je určena smbuvou meo
Náyvateém Licenoe a Společmmi ke kk.'e jsou pňpopny

2 SW S?déčncm' veškety SW Keryje poskybvany phpadné kde je SpolečnW na zmačsé peho
bblu poskybva! Licence k lakovém SW Nabyvabůn Licence
1 3 pog'ytnUN SW SW. jekot Urvanibýb cbtednáno Nabyvawem Ĺtcencje a kphož Ubvan|Nabyva:elem Učence pošéze SpokČnos!
uč$é!ůa pDy1jkni(l'ceno) ti rozsahu dc smlouvy mezj SpDh~ll a Nabyvakbm Lrcmce

4 Aubnzovaný pame' Spdečnom osoba , Kléra ma se uzavfencu mmcovou smlom kwa uWuje
ledwuckého pemnálu läkcNého Aubruovaného µmera Spo!ečno% k a údtžby SIN SpdeboA
\ 5 Lmčni pop|a& poplatky. jež je Nabyvatel Líence pcwmm přímo Ci neplimo (pm~mMm pamera)
Spokčmsů u uZtvám SW Lmnčni se pIadi ve vyši z8kôznckeho cenku Licencí pl8hého v dobé uuv.'ém
Bňlwvy na PqsŇmň SIN nemí Sechana s daným Nabyvatekm tmence pisemné pomena jná vyše LtmCniho paplaľku

¢1 íl UZNAN|SW

2 Předmět kecne
Nabyvdeh Lence je na ukkdě uziMene smbuvy ucjěkno nevyhradm právo na ub!i posk]mu»o sw, to pour k hnnosb
Nabyvalele Ltoence a (a) v rozsahu určeném uzavfemju smkmm (bi po dobu Nani gnhuvaj a (C) za podmnek Banomych v
áduáhé plaWyô Standadnčh baenčnich podmmkách V p%adě tene poskytova»e §yvale1: Ltoenoe pro počkby poskytwam
šuZeb ttelim osobám s vyubtlm Po6Kytnuého SIN (wlsajKmgj) lze vyuhval PoskytnuN SW jen p'o poskýkjváni sluZeb ve pcospéch
osoby uvedene v závazné objednam. v Lcenäum mbonech a klčich a ve gnbuvě uzav/Éne meo str8ňwj v tomb piipi9ě je
Aubnzcwaný pamerop~n a pomeň zamezd nelegahknu 9Ů\em SW

2 2 UGaci práva k Po6Aývummu SW
spotmm pmhkš)}e, Ze je cprbvnéna po¢kytoval prma;unal6 pMavaď Ltmc' k poškýhulemu SW Obě Bňbm švany tcnb beľou
na vědomi. že Noyvaeb Lccence není a Rsbude pňznmo vt8SŮLCtvj PQskymuteho SW a Nabymel licence bude mil jen ta pmva k

SW Keta unčuµ akbátnl Standamnl tcenbn podmínky

2 3 Omeena pktnosš Lšoence
Do Coby, neZ bide Spdečno# uhrazen v plne 'yš' pDpiäbeh za poskytnub benMich přav (Lŕcenčm pcplatek) N85ýva!elem Licence,
baňe mrť N8byvaÉe4 Ltoeme m 6očä97é poubvani Poškytnuého SW a podle vMnňo wáZení múk vynuld
cbásnom hngMni Poskytmtého SW tím. Ze mede vhodná édmW cpatkni +mé aklrvace p/isk:pového kódu
zablncNanéhov Poskymutém SW ap® Spo+$l p rovněŽ čjpmnéna v pňpač$ě, Ze nebude zjakehckoh' dŮvTxiů
uhrazen Lioenčni poplaWc za uzmi pcEcymutem sw na uôet SpoleSwS Růě a v plne vyši - v takovém phpMé je!
N&yvalej Licence pomeň vrat! Rškénju k Poskytnutem SW, médo s soubMý, p'Dk&za1 zmóent ?a'oh
Énaabci nebo nslahich souboů Poskymutéhcl SW. ne·jžwa! jakkoW Posky1nuly SVV a SpoEbosb kontmdu sphéni
Eěchľj

24 uCékne Lmce
Lienoe k užNan| SW se ©éluje Nabyvaek Lôcene yyb&é pm jeho mĹemí uZth (S vyj'mkou LOne umo8ujia
pemováni šuZeb pomocí poskymu#o SW tfebm osobám. kdy múZe Náyv&1 Ltcence posbpoval v souladu 5 obsahmi lákové
Ltenoe) NOyvalel Lmnce Noha součas! hence Ecělä mbo zčášj M'ymoui tích osobě (po~)ce) Nabyvatel
Lmnoe nem, al jiz bezpla!ně nebo za jakmkoW odměnu, proWuZbu nebo iuymkD!N zpŮsobem dáke p=uM ptává
a p=nosb z posky1nute půjM pmnajmoat. ~MU! pčjdkmci nebo ja%hv pkvé9 Poskytnutý SW rebo lei pouZd jako
Rsnw mild jim za závazek Nabyvmeše Licence nebo ta úvazky Uch Qrany
V php8dě Liomoe poskytované pm pclheby poskytwani Meb tlÉítn osobm s výuZjhm PekytnuEho SIN nelze
využrvd PoŮymuty SW p'o šužeb ve p'ospěch RéZ osoby plédem omameše SpoleMosb a pošee pomene
3pobčnosti

2 5 Změny y umne Líceno
Nabyvale) Lioence nemí uZrva! SW v mzsahu jemu mytnubu LtcEno (např pro vélh poCel ubva!e|:t
sewuú ífpod ). uhvat Lgmg j.nym způsobem. neZ k jakému je Licence urkna mtbyobčhžd pheddiau písemný sovhlas ('oud\jjjc|
bcenbuidíč C: $oůtxjr) od Spo!ebm i} anil by UhUBA LmesMt poplatky na základě p'abeho černku sM&oa
Spcmcnust a NOyvaW Licence pro pňpad be Nabyvatel Licence COfUŠj Slandardnlh:enčni podmínky a vyuzije jakykD'N
SIN jinym způíxbem, neZ jaký f možný y SbMMmmi lmmbimi pDdmmm| nebo v jmem Kwähu, nej

Smdaídm Ecen&š podmínky bez p1ÉkhDztho pisemneho mhlosu m!umpäutu ve vyši d«):nasobku ceny
SW Spo!ečnos6 Herou by mbyvme| Locenoe musel ziskM k ubh SIN SpoHnoa y comm k učeFjm, ke kče:ym SW

SpokeCnosti uhra Tmo mt'vm ponm je Nabyvatel Ltenc powien Uhfádd Óíj ¶0 fc$eseb) dnů od
dotu&nivyzvy kjeµ uhtadé Úhrada zminéné pokuty nebude ml! VIN na pravo Li:ene poskymuk
NabyvälEk Líoence 8 K) bez namku Nabýv31& Lccense obcjäet jakekdtv vymvnám či vracem dřive ijhrazeee Deny Licmoe

2 6 K@twvmi Poaytnubeho SW
Nabyvatel Licence má opŔvněni vyNohl jednu zábZni kqpv dsků/scuborů SW Zaobn kqp* Po6kymube%
SW nesmí Nabyvatel Lmnoe pouZif v rámci šve bébe ännWi, ke Škctkum ani demmmMm učeSim Nabyvatd Lence
hm, k z8'oZnt kopt8 označt phšuhym Cjsiem Licence pozMmkami o auWskych pravedi Spdečnosb a o lom. že jde pn o zabbi
kop:i, Štítky s udap o dcbé, na ktéíDU je Ltoeroe pDskytnula S vyjmkoj zbbbldi nemí Nabyvatel Umee za
Zadným učeém pohmat kopce Poskyb7utého SW

2 7 ZrMny Pošcytnubeho SW
NabyyaÉe| Lmnce nesmí pmačjét reimzm mZenytsNL óekcmµbva1 nebe pmem dekompcm Posk¶nu!eho SW peho SW
Spdečnosb a nemí rekcn9vo@ zdropvy kód Pogcytnuleho SW mí jNho SW Spolehsč vypmk.ou phpadů kdy lakow
omezeni mzhodne pram

2 8 Pomšeni práv e vZbhu k Po3kyb7utému SW
Ltcenoe se zavmje tnkmovaľ o phpadu pmukm prav Společmsb ve vzlahij k SW

Spo!eCnom. zMnéna pak Poskymumu SW o KetEm se ÓGZVf a poskyl'ouľ Spdebosb ph
Spo!eCno9 ir věci poni§eni prav k SW Spo+m

29 Ž¥Uký
Spclečnoa zamäjje. Ze PGskytnUN SW b,jôe pTa(x)va| p%le spEcmci wedenych v fechmdce dokumentaa která je $0UČásh
dodávky (6ak jen bcdl[ument=') to za pMpokMu Ze s pľovozem SW nekddup pC C'kace N8byva|ekm
Ĺxjenm pouZdi vhodného HW a ěchn:ckého vybami. pro m p poskyMtý Sin určen. i&dV tn©lace SW
píDMené k lemu oscbou (t technikem spo6é9m nebo pamm Spdečnosb) řadmho uZív3m v
souladu suňenľn a úč&m Poskymutého SW jelkoZ Po$kymUN SW je p~mvymu!ý pnjduk! počďaájvé lechWoge 6véňo
dmhu 8 v $oučasné dobé není mobe té$!Uvdt a Ovéňl všochny mob:osb POUŽjdl bhob SW Nabyvatel bee na vědomi
Ze vzhledem k vaRa5Mé pms*!d|. vyvč® tedinckeho vybavení na Reném p SW Společnost pmozováno a kkcym
v různyd' $ystemem k¢je~, nemůže Sp3!c&oš zamat napmslou bezchybnosl Poskytnuteho SW Pleslo se Spolehos!
zavazup. Ze po dobu dvou (2) kl od daw dodaní Poskytnuľeho SW vyv'ne nenyšš| U9!i k opravě z;Měných chjk'
momaimebo ®äkovanych chyb oznámenyd) NabyvakM Licenoe SpoIečnosb a Nj odsbampodk 9téND uva2eni a zavat=b
bud bmou tN. hoWxij c¢'M'vý) néSo plošné opm'y (opravného bahčku)dme kdSp= dem ubvHŮm dené cIze
SW S=čnoslj Společncs! g «jměZ vyhrazuje rekkmme hoence k ncvéfší veni SW spokhoa s
danou Po d&u poSkytnutě u'uky bude rovněŽ k dtspo3ci pmř+dvim Aub:uovenych pametů Spo&OCb
~a k dme vem SW
S~ds! s vyMá2@ pravo půbébé vydavafoµavne béčky k pkemuko!ív SW Spobónošb, kkte i\ešj nexkMaXy. anomabe h
omezmou SW Spdebm e tím, 26 pokud nebudou takovéb opravné bahčky bezodkkdně Nabyvatelm
Lioene hsldcwíhy. Náci leinb wškem přsv8 z poMmuté zánky
NdývaÉeh Lcene rovněž nepi'dušeji práva ze L8fUký. pokud neposky¢ne pli¢ušnetm Aubnzovanemu pame'u nebo
zášupa spoimm veškemu scwCmno9 poNbnou ke prSný reldamvané zavady a pjich pmjmů. jakoZ l pňmWencu

potfebmu pm j8jl Msbanéni
S vyjimkou phpadů. kdy g Nabyvatel Učence podle plahého cjenŮcu Sp&CMí
na základě kberyd ziska Nebyvate: Ĺjcenoe pravo 17b ubvani ddšW vyvke'yd' etzi Poúcymuého SW, nem NáyvN! Lkcmc
opcávnén uZivatna zMat% uclékne ljoem m SW (b Nabyvalebe Ltcme vyuh! updalij
Užfväne verze wcméných Rdx)op'avnýd1 bůčků apod )
NabyvaW LKjence je povmn pt3vb ze za'uky (1j po=vky cdmném m SW) uplatňova:
Aubmovaneho pamen pmstfednidvm Hemho bý PcMýtmjty SW dcdh př¢Mně

2 10 Závazky vyplyvaý'cí z pmvtmvam Po$kyt)uÉého SW
Poskytnuty SW sni pnovozmd a vyutival ke 6Yé Čhnoä pouc Nabyvaleľ Lioem:e Cod svým dohb¢em a konbobu na $k)j'
cKlpoMmsl NOyvalel Lmncíe nese vyhfadnl cňpov&kosl (O) za po$ouzem a vyhcdnoceni využddnost Poskytnupho SW ke
wC potfEbě. (b) za ug]štěm patňčneho vyubti SW schledem na své 8 poCitaájv? vybavení (c) za
zepšlém bezvdné vkdi pďwma pmgramj (j haMwam ve s poskyMtým SW pMevSim z
hlediáa možných závM, ksene by mohly tapomě ovhwm funkCncm a chod PQskytnufeho SW, (d) za zavedem odpov'ďajlc|
operabvni kDňbDý a mEbdlky pošUpů v rama Nabyväld8 Učence 8 (e) u p/iprwu nebo zavedeni
kruovyd' plWů učekm n#redn0 bezpečm$m|ch opaůem (včehé pravídehéhc a p|iď' významu Mekáhiho
data Mundane kntUych systémů)
V p/ipadech kconci pcEkylom| sbteb s vyuZjlm poáqmutem SW Úeltm csobam či nasazem Poskytnuteho SW u
U\ehch osob Nabyvabewn Lloenag (ouWumng sájZeb) může N»yva!e1 Lu»mje uža Poskytnuty SW ipro potňeby Ú'elich osob v
souladu s obsahen p/Nušne Liem avšak l v těchto prlpedech nese Nabµate1 Lkjeóoe p'rm ďporédnod (a) za pqsouz6m a
~nocm| Pos:kytnuteho SW k pMpokMaM potfebé, (b) u zaµS!ěm pätňá¶ěho vyuůt pcMmého sw s
ohledem na dostupne pé%cná'm um b POät~ (c) lb ujňšlém tcNMne všech počil~

a h8dware re qxyeni s Po£kýhutym SW p%devšim z hlediska matnyth um klene by mohly záwne odrvntl
funkMosl a chod FoskytnuMho SW. (d) za zave¢eni odpcwidqta opeíakvm konboly a melochky pmcovntch postupů v tame
ôrgmme. kde je Poš'ytnutý SW vyuZwan. a (e) zo mebo zavedeni knzovych plánů za uóelen n&radncch a

cpatkni (včeH a pj'ch vyuwnu ädekvaamo zabMvani dal a redundanoe mtckycn systémů)

2 11 Odpoédnoš
SpdeCma není odpovědna za či naskdne body (V&Wě, ak nejen cbchcdntch zbaľ daňovych sankci nebo ;nych
závazků vUů £právnim oFganům. ztráty na z$mj. natUem 0bcho¢mch manů mm nebo narukni da!) vznikk na uané
Nabyvatele Licence á Ů\ehch o$cb kWym Nabyvatel Lenc vyublm SW poš'.ytup své dúby v souiMu s dmNm kmhémi
1Ajenae a Z po|jZNanl po$kymutéhc SW. a b l v plipáé, Ze bN pkóem inbnr.ovana Cl moŽno© vmtbu
léchto Ued Celková odPov6dnOSl SNečmá vÚC' Nabyvaeb Lroence ď jakymko5v třet:m osobám vyplyvajci z uZivom S'N
Spdečnosb a výše náhmdy škodyv žMnem phpmé č&silku LicenMho pčjpl8ku uhrazmého Nabyva$e%n Líoence za

Poškyhubeho SW a lab odpoědnosl představuje vdkere nanoky Nabyvaleľe Ltoence na n8hr®u škody a dleho osku
Vů5 Spol~b z bkjhj poskyhuli Lmnoe k Po&ytnuľem,j SW a jeho ljž'väni Nabyvalelem Lmnce Spc4eCnosl ~Z
necdpoMá z8 µkekolív škody Způsobené nebo utpháněN (f) Čmrosh tietO 09Db, dodaných $!uŽ8b. (ji) utwonm jneho SW
nebo (e!) zanedbmkn uckZby pomij|ého sw rmmalovámm dodupnýd' opamych bahCků apod ) d kj včetně čkaj
2pŮ#enych pµn SW dodmyn č! dubamt Aubntovanym pame'y



Příloha č. 3 Specifikace služeb

outby popis Udby

Dovoz nového stroje multifunkčniho stroje zahrnuje dovoz na wčené místo, manipulace, patra budovy, rozbaleni, Iikvidaá obalů

služba zahrnuje cestovné servisního technika KM, mechanické sestaveni stroje, inicializace stroje, nastaveni
stroje, prověřeni funkáonality stroje, instalace ovladače tiskárny na 1 PC. tisk (popis ovladače tiskárny, druh

Instalace nového muMunkčniho stroje papiru, počet výtisků, oboustranný tisk, děrováni, sešiváii). připojeni stroje pro skenováni, nastaveni
zařízeni KM - ne serverů zákazníka, skenováni všemi dostupnými zpŮsoby (dle možnosti zařízeni KM a v

případě připravenosti datových prostředků zákazníka dle specifikace )

seznámeni s kopirovánim - základni funkce, tisk z OS Windows (popis ovladače tiskány, druh papiru, počet
výtisků, oboustranný tisk, děrováni, sešíváni), seznámeni se scanováním, faxování (pokud je součásti strojeŠkdeni obsluhy v rámci bnsta|ace stroje . . - . - . . . . . . .faxový modul) a seznámeni se strojem ( dophěni spotrebnich malenäu, seznameni s odstraněnim záseku

papiru a resetováni chVbovYch hlášeni)
automatické dodávky spotřebního matenäu " automatické hlášeni stavů počitadel a pNoláni technika v

Služba CPRO Comfor1 případě závady " preventivní dodávky opotřebitelných dílů (obrazové válce, přen. pásy, filtry). preventívni
dodávkY ostatních náhrad. ditú (pcxiávaci mechanismy a fixace).

Servisni technik dojede k zákaznikovi do 4 l 8 l 16 pracovních hodin od nahlášeni opravy na zákaznické
centrum KM Doba reakce je zvlášť pro různé typy závad.

A - znemožňuje používáni tiskového systému (např. stroj nejde zapnout)
Reakční doba die závaZnosti závady ABC B - částečně znemožňuje nebo omezuje použiváni tiskového 6ysfému (např. špatně podává, neskenuje)

C - nezpůsobuje závaZné problémy s provozem tiskového systému (např. netypické zvuky, zhoršená kvalita
tisku)

Čas se počítá v rámci standardní pracovni doby 8-16 hod

Služba ScanFIow Převod tištěných dokummtů do edttovatehé podoby (SPDF, DOC, XLS . .)

na vybrané zařízeni dle počtu uvedených v příloze č 1 zahrnuje účtovací software SafeQ, licenci Y-soft
Professional, vestavěné ovladači terminäy se čtečkami bezkontaktních karet Telefonní lechNcká podpora -

Služba SafeQ teNfonni konzultace v době od 8:00 do 16:00, Licenční služba na software safeQ Pro- právo na bezplatné
poskytnuti nových verzi a aktua|jzaci, školeni administrace systému - školeni správce
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Příloha č. 2 Ceník jednorázových služeb a služeb nad rámec smlouvy

cena služby v Kč bez DPH
Název služby
Doprava multifunkčního stroje A3
Instalace multifunkčního stroje a3 vC. safeQ
Školeni obsluhý v rámci instalace stroje
Reinstalace multifunkčního stroje a3 vc. safeQ

-=W
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KONK^ JWNÓ'LTA
Obchodní nabídka na Pronájem tiskového systému

pro společnost Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

7. Identifikační údaje společnosti

Koníča Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.
Právni forma:
Základni kapitál:
Sídlo:
Statutární zástupce:
Telefonní kontakt:
Faxové spojení:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:

Zákaznické centrum
Telefonní kontakt 841777 777 (Bilá linka)
E-mail: info@konicaminolta.cz
Provozní doba: Po - Pá, 7.30 - 18.00
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