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Příloha A 

RÁMCOVÁ DOHODA 

uzavřená podle§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a podle§ 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále také jen „dohoda") 

Číslo dohody kupujícího: .<? .. 1.?.�.C?.?�.�r� ..... Číslo dohody prodávajícího: ........................ . 
ID zakázky na profilu zadavatele: 46920 

Pro veřejnou zakázku: 
Tiskárny a multifunkční zařízení pro JU - Rámcová smlouva 2018 

1. Smluvní strany

Kupující: Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou 

tel.: + , e-mail:  
ve věcech technických a objednávek: , tel: +  

e-mail: 

IČO: 

DIČ: 
(dále jen „kupující'? 

a 

Prodávající: 
se sídlem: 
zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 

60076658 
CZ60076658 

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. 
Žarošická 4395/13, _628 00 Brno 
Petr Mikulec, obchodní ředitel oblasti, zmocněnec 
00176150 
CZOOl 76150 

ve věcech technických:  
tel.:  e-mail:  
Kontakt na technickou podporu: e-mail:  tel.: +  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkového soudu v Brně, oddíl C vložka 21999 
(dále jen „prodávající'? 

li.Účel dohody

2.1. Účelem této rámcové dohody je zajištění dodávky tiskáren a multifunkčních zařízení pro 
kupujícího, včetně dopravy do místa převzetí pro potřeby kupujícího. Součástí dodávek je rovněž 
doprava na místo plnění, zajištění údržby a servisu v záruční době i předání návodu k užívání a 
údržbě v českém jazyce. 
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2.2. Na základě této rámcové dohody bude kupující podle svých aktuálních potřeb zadávat 
prodávajícímu veřejné zakázky. Smlouvy na plnění veřejných zakázek zad�vaných na základě 
rámcové dohody podle § 134 zákona o zadávání veřejných zakázek budou uzavírány vždy ve 
formě písemné výzvy kupujícího k poskytnutí plnění (dále jen .objednávka") a jejího písemného 
potvrzení prodávajícím. 

2.3. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními a zadávací dokumentací, resp. nabídkou 
prodávajícího, který by měl za následek znevýhodnění kupujícího nebo jakoukoliv újmu na jeho 
právech oproti zadávací dokumentaci, resp. nabídce prodávajícího, bude se obsah práv a 
povinností řídit vždy úpravou ve smlouvě. 

2.4. Podkladem pro uzavření této dohody je nabídka prodávajícího (dále jen „nabídka") podaná v 
zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Tiskárny a multifunkční zařízení pro JU -
rámcová smlouva 2018" (dále jen „veřejná zakázka") a zadávací dokumentace k této veřejné 
zakázce, která je nedílnou součástí dohody. 

2.5. Předmět plnění bude spolufinancován z projektů realizovaných v rámci Operačního programu 
Výzkum vývoj a vzdělání, dále jen OP VVV), a dalších projektů a dalších dotačních prostředků 
Jihočeské univerzity v českých Budějovicích. 

Ill. Předmět dohody 

3.1. Předmětem této rámcové dohody je stanovení podmínek dodávek Tiskáren a multifunkčních 
zařízení (dále jen „zboží" nebo „zařízeni"), jejichž specifikace včetně technických parametrů je 
uvedena v příloze č. 1 této dohody, která je její nedílnou součástí. Dodávky budou provedeny za 
podmínek v této dohodě uvedených a dle konkrétních objednávek kupujícího. 

3.2. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré doklady požadované právními předpisy k používání 
předmětu plnění. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění splňuje veškeré podmínky stanovené 
právními předpisy k používání předmětu plnění a že kupujícímu předá veškeré doklady potřebné 
k provozování předmětu plnění, za což kupujícímu ručí. 

3.3. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této rámcové dohody 
uzavírají smluvní strany ve formě písemné objednávky kupujícího, jež je návrhem na uzavření 
smlouvy, a jejího pJsemného potvrzeni prodávajícím, jež je přijetím návrhu smlouvy. 

3.4. Kupující není povinen odebrat veškeré zboží uvedené v příloze č. 1 dohody. 

3.5. V případě, že je se zbožím dodáván zároveň i software, zavazuje se prodávající zajistit vybavení 
zboží takovým softwarem tak, aby byl v souladu se zákonem 121/2000 Sb., autorský zákon, 
v platném znění. 

3.6. V případě, že by některé ze zařízení, které je předmětem plněni dle této dohody, přestalo být na 
českém trhu dostupné z objektivních důvodů neležících na straně prodávajícího, je prodávají 
povinen nabídnout náhradou obdobné zařízení s minimálně stejnými parametry definovanými 
v příloze této dohody, nebo lepšími. Kupující je oprávněn se rozhodnout, zda takové zařízení 
akceptuje, nebo odstoupí částečně či zcela od dané dílčí smlouvy uzavřené akceptaci objednávky 
zaslané na základě této rámcové dohody. 

IV. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Kupující uhradí prodávajícímu cenu za řádně a včas dodané zboží bankovním převodem na 
bankovní účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu (dále také ,,faktura"). 
Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od dne jeho doručení kupujícímu. 

4.2. Cena za poskytnutí jednotlivých dodávek zboží bude odpovídat vždy konkrétní písemné 
objednávce, a to na základě nabídkové ceny prodávajícího. Takto stanovená kupní cena je 
stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle konkrétní 
písemné objednávky. V ceně jsou zahrnuty rovněž veškeré náklady na dopravu, baleni, případné 
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pojištění a náklady na vytvoření potřebných faktických a právních podmínek pro dodání zboží a 
jakékoliv další související náklady a výdaje spojené s dosažením účelu této dohody včetně rizik 
změny kurzu měny či cla. 

4.3. Cena zboží je uvedena v příloze č. 1 dohody, položkovém rozpočtu plnění. 

4.4. Ceny jednotlivých položek uvedené v přlloze č. 1 dohody jsou vztaženy k devizovému kurzu 
USD vůči CZK vyhlašovanému Ceskou národní bankou k datu podání nabídky. V případě, že 
k datu potvrzení objednávky Prodávajícím dojde ke změně kurzovního poměru obou měn o více 
než 5 % oproti kurzu k datu podání nabídky, mohou být ceny zboží v Kč bez DPH ve faktuře 
zvýšeny - přepočítány dle kurzu ke dni potvrzení objednávky. 

V případě, že k datu potvrzení objednávky Prodávajícím dojde ke změně kurzovního poměru 
obou měn o vice než 5 % oproti kurzu k datu podání nabídky, musí být ceny zboží v Kč bez 
DPH ve faktuře sníženy - přepočítány dle kurzu ke dni potvrzení objednávky. 

4.5. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy. 

4.6. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. 

4.7. Daňové doklady budou doručovány Kupujícímu na elektronickou adresu  Každá 
faktura bude obsahovat v textu plnění evidenční číslo dohody Kupujícího a ID veřejné zakázky. 
Faktura se považuje za zcela uhrazenou okamžikem odepsání celkové fakturované částky z účtu 
Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího. 

4.8. Každá faktura musí být označena číslem smlouvy a ID veřejné zakázky. V případě, že je 
nákup zboží hrazen z prostředků operačního programu Evropské unie, musí být faktura označena 
názvem a registračním číslem daného projektu. 

4.9. Kupující bude oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, 
která nebude obsahovat některou náležitost uvedenou v této smlouvě nebo objednávce, případně 
bude mít jiné závady v obsahu nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu prodávajícího 
v rozporu s touto smlouvou nebo objednávkou, anebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně. U 
vrácené faktury musí kupující vyznačit důvod vrácení. Prodávající je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Kupujícímu vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnostL Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově 
vyhotovené faktury kupujícímu. 

4.10. Změnu bankovního spojení a čísla účtu prodávajícího bude možno provést pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným kupujícímu, 
nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být ze strany kupujícího potvrzeno, a to 
podepsáním osobou (osobami) oprávněnou k podpisu dohody. 

4.11. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího 
nejpozději v den splatnosti faktury. 

V. Postup při uzavírání dílčích kupních smluv

5.1. Smlouvy na plnění veřejných zakázek zadávaných podle rámcové dohody budou uzavírány na 
základě objednávek kupujícího předaných prodávajícímu v elektronické podobě e-mailem nebo 
v listinné podobě na adresu prodávajícího, tato objednávka je návrhem na uzavření smlouvy 
s technickými podmínkami a obc�odními podmínkami definovanými rámcovou dohodou. Bližší 
podmínky objednávky stanovuje bod 5.2 této dohody. Prodávající přijetí objednávky potvrdí 
nejpozději následující pracovní den po jejím doručení, toto potvrzení je přijetím návrhu smlouvy. 

5.2. Kupující v objednávce v souladu s bodem 5.1 uvede nejméně: 

a) název rámcové dohody,

b) označení a identifikační údaje kupujícího a prodávajícího,
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c) identifikace konečného priJemce v rámci Jihočeské univerzity Uméno a příjmení
objednávajícího, místo dodání) vč. uvedení kontaktní osoby pro převzetí,

d) určení konkrétních dodávek zboží (určení zařízení dle přílohy č. 1 dohody),

e) požadované množství,

f) v případě, že bude dodávka uskutečněna pro projekty financované z Evropské unie,
bude na objednávce uvedeno označení projektu, ze kterého je dodávka hrazena.

5.3. V případě, že objednávka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, prodávající objednávku 
nepotvrdí, neodkladně upozorní kupujícího na nedostatky objednávky a poskytne kupujícímu 
součinnost nezbytnou pro odstranění závad. 

5.4. Zboží bude prodávajícím dodáno s veškerou originální dokumentací, příslušenstvím a licenčními 
dokumenty pokud takové existují, tedy ve formě standardně poskytované primárním výrobcem. 
Prodávající je povinen kupujícímu se zbožím dodat také návody v českém jazyce, jsou-li nutné 
pro používání zboží. 

5.5. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží vyhovuje technickým podmínkám, specifikovaným 
v příloze č. 1 rámcové dohody. 

VI. Místo a doba plnění a dodací podmínky

6.1. Místem plnění je sídlo Jihočeské univerzity a všech jejích fakult a pracovišť. Místo plnění 
bude vždy blíže specifikováno v konkrétní objednávce. 

6.2. Lhůta pro dodání zboží činí maximálně 1 O pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

6.3. Konkrétní den a hodinu dodání zboží je prodávající povinen avizovat nejméně dva pracovní dny 
předem e-mailem kontaktní osobě kupujícího uvedeného v objednávce. Nesplní-li prodávající tuto 
povinnost, není kupující povinen neavizovanou dodávku převzít (není v takovém případě 
v prodlení s převzetím zboží). Kupující není povinen převzít částečné plnění (pokud prodávající 
dodá ze souboru zbožJ jen část) a není v takovém případě v prodlení s převzetím. 

6.4. Prodávající je oprávněn zboží dodat i v dřívějším termínu, než je uveden v čl. 6.2 této dohody. 
V takovém případě bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky zboží, a to nejpozději 
24 hodin před realizací dodávky. 

6.5. Převzetím zboží je okamžik potvrzení dodacího listu kupujícím, kterým kupující stvrzuje shodu 
počtu balíků zboží s čísly uvedenými v příslušných dodacích listech. Kupující není povinen 
provést prohlídku zboží za účelem zjištění zjevných vad při převzetí. 

6.6. Kupující provede prohlídku zboží za účelem zjištění zjevných vad do 5 pracovních dnů od 
převzetí. Kupující provede kontrolu množství, druhu, typu a jakosti dodaného zboží. Pokud 
kupující v této lhůtě u prodávajícího nereklamuje zjevné vady převzatého zboží, má se za to, že 
zboží je dodáno v souladu s objednávkou a smlouvou a nemá zjevné vady. V opačném případě 
nedošlo k řádnému dodáni zboží bez vad a prodávající je povinen zajistit na své náklady nápravu 
tak, aby dodané zboží bylo v souladu se smlouvou, tj. zejména zajistí odvoz nevyhovujícího zboží 
a dodá zboží v souladu se smlouvou. 

6.7. Prodávající bere na vědomí skutečnost, že kupující nemá skladovací prostory pro uložení 
originálních obalů od dodaného zboží, a z toho důvodu není povinen tyto obaly skladovat. 
Prodávající zajistí na vlastní náklady jejich odvoz a likvidaci, bude-li k tomu kupujícím vyzván. 

6.8. Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na každou jednotlivou objednávku kupujícího. 

6.9. Prodávající se zavazuje po celou dobu platnosti rámcové dohody dodávat na základě 
jednotlivých objednávek přesně ty produkty/modely výrobků, které ocenil v nabídce a 
které jsou součástí přílohy č. 1 rámcové dohody. V případě, že daný produkt nebude v době 
objednávky na trhu dostupný, může kupující po dohodě s prodávajícím umožnit dodání nového 
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typu zboží, za předpokladu, že technické parametry a cena bude v plném rozsahu odpovídat 
technickým podmínkám a ceně nabízené uchazečem v nabídce a uvedené příloze č. 1 této dohody. 

VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

7.1. Prodávající odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho předáni, vady zjištěné v období mezi 
předáním zboží kupujícímu a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době. 
Záruční doba na zboží činí minimálně 24 měsíců. V případě požadavku zadavatele na 
poskytnutí rozšířené záruky a záručního servisu bude toto uvedeno v příloze č. 1 dohody -
Technická specifikace jako další parametr. 

Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží kupujícím. Práva z odpovědnosti za 
vady a ze záruky uplatňuje kupující reklamací. Po dobu mezi doručením reklamace vady 
prodávajícímu a podpisem kupujícího na protokol o odstranění vady, se běh záruční doby zastaví. 

7.2. Prodávající nese odpovědnost za to, že zboží dodané a předané podle této dohody je ke dni 
dodání plně funkční. 

7.3. Bezplatný servis poskytnutý prodávajícím kupujícímu v záruční době na celou dodávku zboží 
pokrývá veškeré náklady na náhradní díly, cestovné a práci servisních techniků; dostupnost 
servisního technika bude v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod. Místem pro převzetí zboží určeným 
k servisnímu zásahu je místo, kde se zboží v okamžiku výskytu vady nachází, případně místo, 
které určí kupující po dohodě s prodávajícím. 

a. E-mail pro servisní zásah: i

b. Kontaktní telefon:

7.4. Prodávající se zavazuje k zahájení servisního zásahu u kupujícího v místě dle odst. 7.3. 
v pracovních dnech a v pracovní době nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady. 
Výjezd technika i odstranění závad v rámci záruky jsou bezplatné. 

7.5. Jestliže v průběhu záruční doby vyjde najevo vada dodaného zboží, uplatni kupující u 
prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, 
požadavek na odstranění vady zboží. I reklamace odeslaná kupujícím poslední den záruční doby 
se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci 
o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. V případě, že stejná vada
vznikne v průběhu záruční doby na dodaném zboží nejméně potřetí či vznikne-li na dodaném
zboží v průběhu záruční doby více než pět vad, má kupující právo požadovat odstranění vady
dodáním nového plnění nebo odstoupit od konkrétní kupní smlouvy, i když je poslední vzniklá
vada odstranitelná opravou. Jde-li o vadu, která činí zboží nepoužitelným, má kupující též právo
odstoupit v dané části od dohody. Reklamovanou vadu je prodávající povinen odstranit nejpozději
do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Neodstraní-li prodávající vadu v uvedené lhůtě,
je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2 % z kupní ceny
reklamovaného zboží, nejméně však 100,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady.
Přesáhne-li prodlení s odstraněním vady 1 O dnů, má prodávající právo na výměnu zboží za nové.
Výměnu je prodávající povinen provést do 25 dnů od uplatnění reklamace. Nesplní-li tuto
povinnost, je kupující oprávněn odstoupit v této části od konkrétní kupní smlouvy a účtovat
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % kupní ceny reklamovaného zboží. Zboží k opravě
vrací prodávající kontaktní osobě kupujícího v místě dle odst. 7.3., nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

7.6. Kupující má při uplatnění vad právo zvolit si některou z těchto možností nápravy: 

• odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná;

• odstranění vady dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná;

• přiměřenou slevu ze sjednané ceny;

• odstoupení od této dohody nebo příslušné kupní smlouvy.
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Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu 
po oznámení vady. 

7. 7. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a na vady způsobené zaviněným jednáním kupujícího
anebo způsobené vyšší mocí. 

VIII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

8.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou ceny plnění 
ujednané podle této dohody, je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. Výše 
úroku z prodlení se řídí platnými právními předpisy (§ 1970 občanského zákoníku a nařízením 
vlády č. 351/2013 Sb.) v platném znění. 

8.2. Ocitne-li se prodávající v prodlení s plněním podle této dohody, je povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu: 

• za každý byť i započatý kalendářní den prodlení se splněním dodávky smluvní pokutu ve výši
500 Kč,

• za každý byť i započatý den prodlení s nastoupením k odstraňování vad v záruční době 0,5
% z nabídkové ceny zařízení,

• bude-li tato lhůta překročena z důvodů, které prodávající nezavinil, je kupující oprávněn
smluvní pokutu prominout na základě písemné žádosti prodávajícího.

Kupní cenou se dle tohoto odstavce rozumí cena za dodávané zboží na základě konkrétní 
objednávky. 

8.3. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv 
z odpovědnosti za vady. 

8.4. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. 

8.5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení jejího vyúčtování povinné smluvní straně 
z této smluvní pokuty. 

IX.Dobatrvánídohody,ukončenídohody

9.1. Tato dohoda se uzavírá na dobu 24 měsíců nebo do doby vyčerpání finančního rámce, který je 
dán předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. Po tuto dobu může kupující prodávajícímu 
zadávat veřejné zakázky za podmínek této rámcové dohody. 

9.2. Kterákoliv ze smluvních stran může od této dohody odstoupit s právními účinky ke dni doručení 
oznámení o odstoupení od dohody druhé smluvní straně, a to z důvodů vyplývajících ze zákona 
nebo při podstatném porušení povinností dle této dohody. Podstatným poručením povinností 
prodávajícího dle této dohody se rozumí zejména každé z následujících porušení povinností 
prodávajícího: 

a. překročení sjednané lhůty plnění nejméně jedné veřejné zakázky zadané podle
rámcové dohody o nejméně 5 kalendářních dnů,

b. překročení sjednané lhůty plnění nejméně tří veřejných zakázek zadaných podle
rámcové dohody o nejméně 3 kalendářní dny,

c. neposkytnutí plněni nejméně jedné zakázky zadané podle rámcové dohody.

V pochybnostech platí, že oznámeni o odstoupeni od dohody je doručeno druhé smluvní straně 

třetím kalendářním dnem ode dne jeho podání u provozovatele poštovní licence. 
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9.3. Kupující má právo od této dohody odstoupit, ohrozí-li nebo zmaří-li prodávající realizaci dodávky 
nebo podstatným způsobem poruš! tuto smlouvu. Mezi důvody, pro něž lze od dohody odstoupit, 
patři zejména: 

a) prodlení v dodávce převyšující dobu 10 kalendářních dnů,

b) prodlení prodávajícího se zahájením nástupu k odstranění vady převyšující 7 kalendářních dnů,

c) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při
provádění realizace dodávky,

d) v případě, že druhá smluvní strana přestane být způsobilým subjektem, na její majetek bude
prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu bude zamítnut z důvodu nedostatku
majetku nebo bude zahájeno vyrovnávací řízení,

e) vady dodávky, kterými byla smlouva porušena podstatným způsobem,

f) další důvody stanovené zákonem.

9.4. Za soustavné porušování podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při provádění 
dodávky se považuje třetí méně závažné porušení výše uvedených podmínek, byl-li prodávající 
nejméně dvakrát písemně kupujícím na porušení podmínek upozorněn. 

9.5. Za zvláště hrubé porušení podmínek jakosti a dalších dohodnutých podmínek při provádění 
dodávky se považuje zejména jednání prod$vajícího, při němž může být ohroženo: 

dokončení dodávky řádně a včas, 

zdraví a bezpečnost pracovníků provádějících dodávku. 

Za zvláště hrubé porušení provozních podmínek a podmínek jakosti a dalších dohodnutých 
podmínek při provádění dodávky se považuje rovněž jednání pracovníků prodávajícího, za která 
mohou být příslušnými orgány státní správy uloženy pokuty či jiné sankce. 

9.6. Právo odstoupit od dohody má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zbožl má určité 
vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se 
ukáže nepravdivým. 

9.7. Kupujíc! je oprávněn z důvodu, nebudou-li mu poskytnuty dotační prostředky, ze kterých má být 
provedena úhrada ceny za dodávku předmětu plnění, odstoupit od této dohody. 

9.8. Pokud kupující tohoto práva využije, prodávající nemá právo na náhradu ušlého zisku ani 
nákladů, jež mu v souvislosti s uzavřením dohody, plněním dle ní a v souvislosti s odstoupením 
kupujícího od ní vznikly. Prodávající má právo pouze na úhradu plnění, které kupujícímu poskytl 
před odstoupením od dohody. 

9.9. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou stran, k jejíž platnosti se vyžaduje písemná forma. 

X. Ostatní ujednáni

10.1. Vlastnictví se na kupujícího převádí předáním dodávky; v případě přepravy vlastnické právo 
nabývá kupující, jakmile získá oprávnění zásilkou nakládat. Nebezpečí nahodilé zkázy na 
kupujícího přechází týmž okamžikem. 

10.2. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné 
pro řádné plnění svých vzájemných závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 
smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění 
této dohody. 

10.3. Smluvními stranami bylo ujednáno, že veškeré informace, jež si navzájem poskytnou, jsou 
označeny jako důvěrné a žádná ze smluvních stran není oprávněna je poskytnout třetí osobě ani 
použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. 
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10.4. Za písemnou formu oznámení se pro účely této dohody pokládají i oznámení učiněná 
elektronickou poštou na dohodnuté elektronické adresy. 

10.5. Prodávajlcí bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci 
programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízeni Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel 
pro publicitu v rámci OP WV, a to ve všech relevantnlch dokumentech týkajících se daného 
zadávacího řlzení či postupu, tj. zejména ve všech smlouvách a dalších dokumentech a 
výstupech vztahujících se k dané zakázce. 

10.6. Prodávající je povinen dodržet požadavky na publicitu také v souladu s Manuálem jednotného 
vizuálnlho stylu Jihočeské univerzity v českých Budějovicích. 

10.7. Prodávající bere dále na vědomí, že stejně jako kupující je povinen uchovat veškerou 
dokumentaci vztahující se k předmětné zakázce minimálně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení 
OP VW podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 tj. nejméně do roku 2026, pokud český 
právní systém nestanovuje lhůtu delší (vždy min 10 let). Řídící orgán OP WVI, případně jím 
pověřené subjekty (a případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou 
mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. 

10.8. Prodávající je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je 
zakázka hrazena, provést kontrolu všech dokladů. 

10.9. Prodávající se zavazuje spolupracovat s kupujícím při zajišťování výše uvedených povinností 
odpovídajícím způsobem a s řádnou pečlivostí. 

10.10. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu OP VVV, 
z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (Zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů). 

10.11. Prodávající je povinen uvádět povinné prvky publicity podle podmínek strukturálních fondů EU na 
všech tištěných dokumentech vytvořených v souvislosti s dílem. (nevztahuje se na interní účetní 
dokumentaci apod.). Tyto povinné prvky publicity sdělí a poskytne prodávajícímu na vyžádání 
kupující. 

10.12. Prodávající se zavazuje během plnění dohody i po jejím ukončení dohody zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislostí s plněním dohody.

10.13. Pokud mají jednotlivá zařízení vlastní záruční list či jiné dokumenty, platí pravidla a informace 
v nich uvedená v těch bodech, ve kterých se nevylučují s ustanovením této dohody. 

10.14. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této Dohody má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3 mil. Kč. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této dohody a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Prodávající se 
zavazuje, že nejpozději před podpisem této dohody předloží objednateli kopii pojistné dohody 
nebo pojistného certifikátu v rozsahu krytí výše uvedeném. 

10.15. Prodávající bere na vědomí, že podpisem dohody vzniká závazek, že poskytne potřebné 
spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle§ 2 písm. e) a§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě. Prodávající je tedy povinen poskytnout přístup všem 
oprávněným kontrolním orgánům k veškerým dokumentům, nabídkám, smlouvám a souvisejících 
dokumentům, včetně těch, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako 
obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny požadavky 
kladené právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění). Tyto 
závazky prodávajícího se vztahují i na smluvní partnery prodávajícího, podllející se na plnění 
dohody. 
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XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Tuto dohodu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou 
písemného číslovaného dodatku. 

11.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 

11.3. Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž obdrží 3 vyhotovení kupující a 1 vyhotovení 
prodávající. 

11.4. Veškeré dohody učiněné před podpisem této dohody a v jejím obsahu nezahrnuté, jakož i 
všeobecné podmínky prodávajícího pro jeho dodávky aj. pozbývají dnem podpisu dohody 
platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které je před smluvním ujednáním učinily. 

11.5. Všechny spory vyplývající z této dohody nebo v souvislosti s ní vzniklé budou smluvní strany řešit 
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, příslušným soudem pro řešení sporů z této dohody 
vzniklých je věcně příslušný soud v místě sídla kupujícího. 

11.6. Veškeré smluvní vztahy vzniklé na základě tohoto zadávacího řízení, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. 

11.7. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené dohody. 

11.8. Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Tato 
dohoda nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré úkony potřebné k uveřejnění dohody 
zajistí kupující. 

11.9. Smluvní strany se zavazují, že při jakémkoli zpracování osobních údajů v souvislosti s touto 
smlouvou budou důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet nabízeného plnění 

KUPUJÍCÍ: 

V českých Budějovicích dne: �(.f....r/..?..4J 

PRODÁVAJÍCÍ: 

V Praze dne 18. 9. 2018 

EVROPSKÁ UNIE 

Petr Mikulec, obchodní ředitel oblasti 

Kooca Mloolta (3) 
Business Solutioos Czech, spol. s.r.o. 
zastoupeni Praha 
Evropská 8461176a, 160 00 Praha 6 

l<ONICA MINOLT/\ DIČ: CZ00176150, tel.: 841 mm 
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Příloha 1 Rámcové smlouvy 

Položkový rozpočet nabízeného plnění 

Pokyny pro vyplnění: 

Všechna pole se žlutým pozadím musejí být vyplněna. 

Ve sloupci "Nabízený model" uveďte u každé položky přesné označení modelu. Ve sloupci "Technické parametry" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru (skutečný počet stran/min, skutečnou paměť, podporované OS, protokoly ... ). Nesplnění libovolného 
parametru je důvodem k vyloučení účastníka. 

Všechna pole s šedým pozadím musí obsahovat cenu položky bez DPH 
• vysvětlivky 

Zařízení Parametr 

Tiskarny 

Tiskárna laserová černobílá 
standardní+ pro malé objemy tisku 

TECHNOLOGIE TISKU 
FORMÁT 
RYCHLOST TISKU 
PAMET 
ROZLISENÍ 
VSTUPNÍ ZÁSOBNIK * 
DUPLEXNÍ TISK 

ROZHRANÍ 

KOMPATIBILITA 

EMULACE 
DOPORUČENÁ ZÁTĚŽ TISKÁRNY • 

PART NUMBERS 

KAPACITA TONERU 

KAPACITA TONERU 

Tiskárna laserová černobílá pro větší 
skupinu 

TECHNOLOGIE TISKU 
FORMÁT 

Požadovaná hodnota 

černobílá laserová nebo LED 
A4 

min. 30 str./min 
min. 64 MB 
min. 600x600 dpi 
min. 250 listů 
ano, automatický 
min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, 
RJ45 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, 
Microsoft Windows 10, Linux, MacOS 

min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS 
min. 3000 stránek/měsíc 

Požadovaný seznam všech komponentů/součástí zahrnutých do ceny 

Minimální kapacita originálních dodaných spotřebních náplní (toner) v 
ceně zařízení dle normy ISO/IEC 19798 (při pokrytí 5% strany A4) 

dostupná tonerová kazeta o kapacitě min. 5000 stran 

černobílá laserová nebo LED 
A4 

Nabízený model Technické parametry 
Cena Kč bez DPH 

za 1ks 

HPM402dne 3 550,00Kč 

Laser 
A4 
38/30 str./min. -

256 MB 
4 800 X 600 dpi 
250 listů 
ano, automatický 
min. USB 2.0 (USB kabel součástí 
dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45 

Microsoft Windows XP, Microsoft 
Windows 7, Microsoft Windows 8, 
Microsoft Windows 10, Linux, MacOS 

PCL 5, PCL 6, HP PS 
4000 stánek/měsíc 

,; 

C5J91A, U8TM2E 

9 000 stran 

9 000 stran 

HPMSOldn S 350,00 Kč 

Laser 
A4 --

1 



RYCHLOST TISKU min. 35 str./min až 45 st./ l'flin 
PAMEl min. 128 MB 256 MB 
ROZLIŠENÍ min. 600x600 dpi 4800 X 600 dpi 
VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK * min. 500 listů 550 listů 
DUPLEXNÍ TISK ano, automatický ano, automatický 

min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, min. USB 2.0 (USB kabel součástí 
ROZHRANÍ RJ45 dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45 

Microsoft Windows XP, Microsoft 
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Windows 7, Microsoft Windows 8, 

KOMPATIBILITA Microsoft Windows 10, Linux, MacOS Microsoft Windows 10, Linux, MacOS 

PCL 5,PostScript 3,PCL 6,PDF 
EMULACE min. PCL S nebo 6 a zároveň PS 1.7,PCLm,URF,PWG 
DOPORUČENÁ ZÁTĚŽ TISKÁRNY * min. 5000 stránek/měsíc 1500 - 6000 stran 

PART NUMBERS 
Požadovaný seznam všech komponentů/součástí zahrnutých do ceny J8H61A, U9CQOE 

KAPACITA TONERU Minimální kapacita originálních dodaných spotřebních náplní (toner) v 
ceně zařízení dle normy ISO/IEC 19798 (při pokrytí 5% strany A4) 9 000 stran 

KAPACITA TONERU 
dostupná tonerová kazeta o kapacitě min. 9000 stran 9 000 stran 

-

, .. �.-• IIG ·--, - ·- --• - , ••-

standardní+ pro malé objemy tisku HPM452dn 4350,00 Kč 

TECHNOLOGIE TISKU barevná laserová nebo LED laser 
FORMAT A4 A4 

RYCHLOST TISKU min. 20 str./min barevně až 27 stran/min. (mono)/ až 27 
PAMĚt min. 128 MB 256 MB 
ROZLIŠENÍ min. 600x600 dpi 38400 X 600 dpi 
VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK* min. 250 listů 250 listů 
DUPLEXNÍ TISK ano, automatický ano, automatický 

min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, min. USB 2.0 (USB kabel součástí 
ROZHRANÍ RJ45 dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45 

Microsoft Windows XP, Microsoft 
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Windows 7, Microsoft Windows 8, 

KOMPATIBILITA Microsoft Windows 10, Linux, MacOS Microsoft Windows 10, Linux, MacOS 

PCL se.PostScript 3,PCL 
6,PDF,PCLm,URF,PWG ., 

EMULACE min. PCL S nebo PCL 6 nebo PS 
DOPORUCENA ZATEZ TIS KARNY* min. 3000 stránek/měsíc 750 - 4 000 stran 

PART NUMBERS 
Požadovaný seznam všech komponentů/součástí zahrnutých do ceny CF389A, U8TN1E 

KAPACITA TONERU Minimální kapacita originálních dodaných spotřebních náplní (toner) v černá - až 6 500 stran, Barevná - 5 
ceně zařízení dle normy ISO/IEC 19798 (při pokrytí 5% strany A4) 000 stran 

KAPACITA TONERU dostupná tonerová kazeta o kapacitě čern. min. 5000 stran, barevná 3000 černá - až 6 500 stran, Barevná - 5 
stran 000 stran 



----· vva uarevná pro větší 
skupinu HPM 552dn 

TECHNOLOGIE TISKU barevná laserová nebo LED 
FORMÁT A4 
RYCHLOST TISKU min. 20 str./min barevně 
PAMĚŤ min. 256 MB 
ROZLIŠENÍ min. 600x600 dpi 
VSTUPNÍ ZASOBNíK• min. 300 listů 
DUPLEXNÍ TISK ano, automatický 

min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, 
ROZHRANÍ RJ45 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, 
KOMPATIBILITA Microsoft Windows 10, Linux, MacOS 

EMULACE min. PCL S nebo 6 a zároveň PS 
DOPORUČENÁ ZÁTĚZ TISKÁRNY* min. 5000 stránek/měsíc 
PART NUMBERS Požadovaný seznam všech komponentů/soutástí zahrnutých do ceny 

KAPACITA TONERU 
Minimální kapacita originálních dodaných spotřebních náplní (toner) v 
ceně zařízení dle normy ISO/IEC 19798 (při pokrytí 5% strany A4) 

KAPACITA TONERU 
oostupna tonerova kazeta o kapaate cern. mm. <>uuu stran, barevna :,uuu 
stran 

Multlfunktní zaffzeni 

Multifunktní zařízeni ternobílé 
laserové standardní + pro malé 
objemy tisku HPM426dw 

TECHNOLOGIE TISKU černobílá laserová nebo LED 
FORMÁT A4 
RYCHLOST TISKU min. 20 str./min 
PAM€i min.64 MB 
ROZLISENI min. 600x600 dpi 
VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK• min. 250 listů 
DUPLEXNI TISK ano, automatický 

min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, 
ROZHRANÍ RJ45 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, 
KOMPATIBILITA Microsoft Windows 10, Linux, MacOS 

EMULACE min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS 
DOPORUČENÁ ZÁTĚŽ TISKÁRNY• min. 3000 stránek/měsíc 
SKENER Plochý barevný 
PROTOKOLY WIA / TWAIN 

SKENOVÁNÍ DO počítače, síťové složky (SMB), e-mailu 
ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ) min. 1200x1200 DPI 
AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLU ano 
ZÁRUKA Požadovaná prodloužená záruka garantovaná výrobcem 

;;;:::; 

- li... 

-

laser -
::, i::., -

A4 -
"::.. - -

až 33 stran/min. 
-

-_ ::1 - -
1 GB ,, - - � �

1200 X 1200 dpi -

550 listů 
ano, automatický 
min. USB 2.0 (USB kabel součástí 
dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45 
Microsoft Windows XP, Microsoft 
Windows 7, Microsoft Windows 8, 
Microsoft Windows 10, Linux, MacOS 

PCL SC,PostScript 3,PCL 6,PDF 1. 7 

2 000 - 6 000 stran 
B5L23A, U8CG3E 

• Cerná - až 12 500 stran, Barevná - 9 
500 stran 
C."erna - az lL :>IN stran, Barevna - � 
500 stran 

černobílá laserová 
A4 
až 38 stran/min. 
256 MB 
Až 4800 x 600 dpi 
350 listů 
ano, automatický 
min. USB 2.0 (USB kabel součástí 
dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45 
Microsoft Windows XP, Microsoft 
Windows 7, Microsoft Windows 8, 
Microsoft Windows 10, Linux, MacOS 
PCL 6,PostScript 3,PDF 1. 7,PCL 
S,PCLm,URF,PWG 
750 - 4 000 stran 
Plochý barevný 
WIA/TWAIN � 

počítače, síťové složky {SMB), e-mailu 
1200 X 1200 dpi 
ano 
4 roky -�- - � 

I 
6 350,00 Kč 

4450,00Kč 



PART NUMBERS Požadovaný seznam všech komponentů/součástí zahrnutých do ceny F6W13A, U8TQ9E 
IM1nimální kapaota ongmálnich dodanych spot7ebnich naplni {toner) v 

KAPACITA TONERU ceně zařízení dle normy ISO/IEC 19798 (při pokrytí 5% strany A4). 
Dostupná tonerová kazeta o kapacitě min. 2500 stran · 3 100 stran 

Multifunkění zařízení černobílé 

laserové pro větší skupinu bizhub4422 9500,00 Kč 

TECHNOLOGIE TISKU černobílá laserová nebo LED laser 
FORMÁT A4 A4 

-

�YCHLOST TISKU min. 25 str./min 44 str/min 
PAMĚŤ min. 128 MB 1 GB 
ROZLIŠENÍ min. 600x600 dpi 1200 X 1200 dpi 
VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK* min. 250 listů 250 kazeta + 100 boční vstup 
DUPLEXNÍ TISK ano, automatický ano 

min. USB 2.0 (USB kabel musí být sóučástí dodávky), Ethernet 100 Mb, 10-Base-T /100-Base-TX/1,000-Base-T
ROZHRANÍ RJ45 Ethernet; USB 2.0 

Microsoft Windows 7, Microsoft 
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Windows 8, Microsoft Windows 10, 

KOMPATIBILITA Microsoft Windows 10, Linux, MacOS Linux, MacOS, Citrix 

EMULACE min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS PCL 5/6; PostScript 3; XPS 
DOPORUČENÁ ZÁTĚŽ TISKÁRNY* min. 5000 stránek/měsíc 7000 

SKENER Plochý barevný ano 
PROTOKOLY WIA /TWAIN WIA / TWAIN 

Scan-to-eMail, Scan-to-SMB, Sean-to-
SKENOVÁNÍ DO počítače, síťové.složky (SMB), e-mailu FTP, Sean-to-USB, Sean-to-Windows 
ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ) min. 1200x1200 OPI 600 X 600 dpi 
AUTOMATICKY PODAVAČ ORIGINÁLU ano ano 
ZÁRUKA Požadovaná prodloužená záruka garantovaná výrobcem 2 roky 
PART NUMBERS Požadovaný seznam všech komponentů/součástí zahrnutých do ceny 996927-211852 USB kabel 

,,,,,.,,,unii l'\dl,JO\.lta Ul,e,u,...,ull\.l UVUdllY\.' :.ilJULlt:Ufl(CO lldl,JIIII \tOnerJ V 

KAPACITA TONERU ceně zařízení dle normy ISO/IEC 19798 (při pokrytí 5% strany A4). 
Dostupná tonerová kazeta o kapacitě min. 10000 stran 6000 startovací, 25000 plnohodnotný 

Multifunkční zařízení barevné 
= 

laserové standardní + pro malé 

objemy tisku HPM377dw 
= 5 750,00 Kč 

TECHNOLOGIE TISKU barevná laserová nebo LED barevná laser ., 

FORMÁT A4 A4 

RYCHLOST TISKU min. 15 str./min barevně i černobíle až 24 stran/min. 
PAMĚŤ min.128 MB 256 MB 
ROZLIŠENÍ min. 600x600 dpl Až 38400 x 600 doi 
VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK* min. 250 listů 300 listů 
DUPLEXNÍ TISK ano, automatický ano, automatický 

min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), Ethernet 100 Mb, min. USB 2.0 (USB kabel součástí 
ROZHRANÍ RJ45 dodávky), Ethernet 100 Mb, RJ45 

Microsoft Windows XP, Microsoft 
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Windows 7, Microsoft Windows 8, 

KOMPATIBILITA Microsoft Windows 10, Linux, MacOS Microsoft Windows 10, Linux, MacOS 



PCL 6,PostScript 3,PCL 
EMULACE min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS Sc,POF,PCLm,URF 
DOPORUČENÁ ZÁTĚŽ TISKÁRNY* min. 3000 stránek/měsíc 750 - 4 000 stran 
SKENER Plochý barevný Plochý barevný 
PROTOKOLY WIA /TWAIN WIA / TWAIN 

SKENOVÁNÍ DO počítače, síťové složky (5MB), e-mailu počítače, síťové složky (SMB), e-mailu 
ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ) min. 1200x1200 OPI 1200 X 1200 dpi 
AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLU ano ano 
ZÁRUKA Požadovaná prodloužená záruka garantovaná výrobcem 4 roky 
PART NUMBERS Požadovaný seznam všech komponentů/součástí zahrnutých do ceny M5H23A, U8TPOE 

-

'Mrnrmamr Kapacrta orrgrna1nrcn ooaanycn spotreonrcn nap1nr \toner, v 
ceně zařízení dle normy ISO/IEC 19798 (při pokrytí 5% strany A4). Černá - 6 500 stran, Barevná - 5 000 

KAPACITA TONERU Dostupná tonerová kazeta o kapacitě čern. min. 6000 stran, barevná 3500 stran 
stran ...,. 

Multifunkční zařízení barevné 

laserové pro větší skupinu bizhubC227 38800,- Kč 

TECHNOLOGIE TISKU barevná laserová nebo LED barevná laserová 
FORMÁT A3 A3 

RYCHLOST TISKU min. 20 str./min barevně i černobíle 22 str./min barevně i černobíle 
PAMĚŤ min. 256 MB 2 GB 
ROZLIŠENÍ min. 600x600 dpi 600x600 dpi 
VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK* min. 500 listů 2x 500 listů -

DUPLEXNÍ TISK ano, automatický ano, automatický 
min. USB 2.0 \USB kabel musí být soucastí aoaávkyJ, Ethernet 100 Mb, USB 2.0 (USB kabel je součást, 

ROZHRANÍ RJ45 dodávky), Ethernet 10/100/1000 Mb, 

Microsoft Windows 7, Microsoft 
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Windows 8, Microsoft Windows 10, 

KOMPATIBILITA Microsoft Windows 10, Linux, MacOS Linux, MacOS 
propojení s terminálem SafeQ, které umožní plné ovládání multifunkčního 

HW KOMPATIBILITA zařízení (včetně tisků, kopírování a skenování) ano -·

EMULACE min. PCL 5 nebo 6 a PS PCL5/6 a PS3 

., 

Embedded terminal SafeQ, SW na 
SW ROZŠIŘITELNOST Embedded terminal SafeQ, SW na integrované provádění OCR integrované provádění OCR 

Možnost rozšíření o: velkokapacitní zásobník papírů formátu A4 na min. Možnost rozšíření o: velkokapacitní 
2500 listů, rozšíření paměti na 4GB, snímač bezkontaktních čipových karet zásobník papírů formátu A4 na min. 
kompatibilní s MIFARE a embedded terminálem SafeQ, zámek zásobníku 2500 listů, rozšíření paměti na 4GB, 

HW ROZŠIŘITELNOST papírů snímač bezkontaktních čipových karet 

DOPORUČENÁ ZÁTĚŽ TISKÁRNY* min. 4000 stránek/měsíc 4000 stránek/měsíc 
Plochý barevný s automatickým 

SKENER Plochý barevný s automatickým oboustranným podavačem oboustranným podavačem 



- -

·,
PROTOKOLY WIA/TWAIN TWAIN 

počítače, sítové složky (SMB), e-mailu, 
SKENOVÁNÍ DO počítače, síťové složky (SMB), e-mailu FTP, HDD, WebDAV, URL 

ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ) min. 600x600 DPI 600x600 DPI 
= 

AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ ano ano 

ZÁRUKA 
Požadovaná prodloužená záruka garantovaná výrobcem 2 roky 

PART NUMBERS 
Požadovaný seznam všech komponentů/součástí zahrnutých do ceny 996927-211852 USB kabel 
M1n1ma1n1 kapacita ong1na1mch dodanych spotfebmch náplni (toner) v 

KAPACITA TONERU ceně zařízení dle normy ISO/IEC 19798 (při pokrytí 5% strany A4). čern. 24000 stran, barevná 21000 
Dostupná tonerová kazeta o kapacitě čern. min. 16000 stran, barevná stran 

Multifunkční zařízení barevné 
Kompabilita s multifunkčním 

laserové pro větší skupinu - zařízením baraveným laserovým 

Rozšíření. Velkokapacitní zásobník Kompabilita s multifunkčním zařízením baraveným laserovým pro větší pro větší skupinu. Zásobník na 

papírů formátu A4 na min. 2500 listů skupinu. Zásobník na min. 2500 listů papíru A4 PC-4 14 min. 2500 listů papíru A4 11826,-Kč 

Multifunkční zařízení barevné Kompatibila s multifunkčním 

laserové pro větší skupinu - Kompatibila s multifunkčním zařízením barevným laserovým pro větší zařízením barevným laserovým 

Rozšíření. Rozšíření paměti na 4GB skupinu. UK-211 pro větší skupinu. 10 40 ,-Kč 

'-G!f&,1;1111,/0IC"IIII;; 

Kompabilita s multifunkčím 
laserové pro větší skupinu 
Rozšíření. Snímač bezkontaktních zařízením barevných laserových 

čipových karet kompatibilní s Kompabilita s multifunkčím zařízením barevných laserových pro větší pro větší skupinu. Kompabilita s 

MIFARE a embedded terminálem skupinu. Kompabilita s MIFARE čtečka karet USB YSF Reader MIFARE 175 1,-Kč 

Kompabilita s multifukčním 
.. , 

Multifunkční zařízení barevné 
laserové pro větší skupinu Kompabilita s multifukčním zařízením bareným laserovým pro větší zařízením bareným laserovým 

Rozšíření. Zámek zásobníků papírů. skupinu. zámek vz PkP pro větší skupinu. 2 581,-Kč 

Multifunkční zařízení barevné 
Kompabilita s multifukčním 

laserové pro větší skupinu - zařízením barevným laserovým 

Rozšíření. Software na integrované Kompabilita s multifukčním zařízením barevným laserovým pro větší pro větší skupinu. Výstup do 

provádění OCR skupinu. Výstup do formátů pro Word, Excel, PDF. ScanFlow formátů pro Word, Excel, PDF. 6 40 6,-Kč 



Kompabilita s multifunkčním 

Multifunkční zařízení barevné zafízením barevným laserovým 

laserové pro větší skupinu Kompabilita s multifunkčním zařízením barevným laserovým pro větší pro větší skupinu. Kompabilita 

Rozšíření. Embedded terminál SafeQ skupinu. Kompabilita se SafeQ S a vyšší. SafeQ se SafeQ S a vyšší. 5850,-Kč 

,Mu1munMcm zanzem aarevne 
inkoustové standardní + pro malé 
objemy tisku HP OJ Pro 8725 4 450,00Kč 

TECHNOLOGIE TISKU inkoust inkoust 

FORMÁT A4 A4 

RYCHLOST TISKU min. 25 str./min barevně až 37 stran/min. 

PAMĚŤ min. 64 MB 256 MB 

ROZLIŠENÍ min. 1200x1200 dpi 4800 X 1200 dpi 

VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK* min. 250 listů 250 listů 

DUPLEXNÍ TISK ano, automatický ano, automatický 
min. USB 2.0 (USB kabel součástí 

ROZHRANÍ min. USB 2.0 (USB kabel musí být součástí dodávky), LAN dodávky), LAN 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows XP, Microsoft 

Microsoft Windows 10, Linux, MacOS Windows 7, Microsoft Windows 8, 
KOMPATIBILITA Microsoft Windows 10, Linux, MacOS 

DOPORUČENÁ ZÁTĚŽ TISKÁRNY* min. 2000 stránek/měsíc 250 - 2 000 stran 

SKENER Plochý barevný Plochý barevný 

PROTOKOLY WIA /TWAIN WIA / TWAIN 

SKENOVÁNÍ DO počítače, síťové složky (SMB) počítače, síťové složky (SMS) 

ROZLIŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ) min. 1200x1200 DPI 1200 X 1200 dpi 

AUTOMATICKÝ PODAVAČ ano ano 

Samostatné kazety pro jednotlivé 
INKOUSTY Samostatné kazety pro jednotlivé barvy barvy 

ZÁRUKA Požadovaná prodloužená záruka garantovaná výrobcem 4 roky 

PART NUMBERS Požadovaný seznam všech komponentů/součástí zahrnutých do ceny M9L80A, U6M85E 
--

SafeQ termi�I 

SafeQ terminál SafeQ Terminál 18 242,-Kč 

TYP Professional Ano 

S multifunkčním zařízením barevným laserovým pro větší skupinu - viz 
HW KOMPATIBILITA zařízení výše Ano ; 



; 

SW KOMPATIBILITA YSoft SafeQ® 5 a vyšší Ano 

SNÍMAČ BEZKONTAKTNÍCH KARET Mifare Ano - �
DISPLAY Dotykový Ano 

-

11, � 
Ověření pomocí bezkontaktní karty, tisk, kopírování, skenováni, prohlížení li, 

MINIMÁLNÍ FUNKCIONALITA a volba úloh k tisku, smazáni úloh z fronty Ano '... -� - :, 

il 

u
u 

� 
Konektor Ethernet min. 100 Mb/s RJ-45 (4-portový Ethernet switch), I 

konektor pro propojeni s multifunkčnlm zařízením barevným laserovým 
ROZHRANÍ pro větší skupinu - viz zařízení výše Ano � 

Napájecí zdroj, kabel pro propojení s multifunkčním zařízením barevným 
laserovým pro větší skupinu - viz zařízení výše. Včetně instalace 

PIHSLUŠENSTVÍ propojovacího kabelu. Ano 



O
·.,

. 
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l(ONICA'MiŇOLTA 

PLNÁ MOC 

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. sr.o., obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21999, se sídlem žarošická 4395/13, 628 00 Brno, 
Židenice, IČO: 00 17 61 50, zastoupéha fng. Pavlem Čurdou, jednatelem, tímto zmocňuje 

pana Petra Mikulce, r.č.  

k zastupování, jednaní a podepisovánfza společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 
ve věcech týkajících se: 
C. nabídek zákazníkům .a výběrových rrzenf . : . 
- uzavírání smluv na dodávku zboží a služeb ;se zákazníky
- uzavírání smluv a ol:>jédnávé!(na'�odáSt<Uzboži a služeb s dodavateli v rámci plánovaných výdajů svěřené
oblasti
- uzavírání rámcových smluv, smluv o dílo a sérvisních smluv se zákazníky

Zmocněnec podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 

Toto zmocnění je účinné do 31.12.2018. 

V Brně dne 21. prosince 2017 

Toto zmocnění pňjímám 

Ing. Pavél Čurda 
jednatel společnosti Konica Minolta 

Business Solutioňs Czech, spoL s r.o. 



Ověřeni - legalizace . 
Běžné .číslo ověřovací knihy O /li -6;G12017 ------�---------------
Ověřuji, že pan Ing. Pavel Čurda, d narozeni ,
bydlištf  jehož totožnost byla 
prokáZána platným úředním prukazem, tuto listinu pfede mnou 
vlastnoručně podepsal.---------------------------------------�-�-------
V Brně dne 21.12.2017 

Poř.č: 16005-0135-0008 

l<ONICA MINOLTA ,� 




