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obiednatel:
Název objednatele:
Sídlo:
lč:
DlČ:
Jednající:
Firma je zapsána v OR
dále jen objednatel

zhotovitel:
Název objednatele:
Sídlo:
lč:
DlČ:
Jednající:
Firma je zapsána v OR
dále jen zhotovitel

l nstitut postgraduáln ího vzděl áv áni ve zdravotnictví
Ruská 2412185, 100 05 Praha 10
00023841
CZ00023841
MUDr, Antonín Malina, Ph.D., MBA - ředitel

Copymat spol. s.r,o,
Lopatecká 17,147 00 Praha 4
45799075
Cz45799075
Bc. Kristýna Kutilová, Jakub Martásek, jednatelé společnosti
vedené Městským soudem v Praze sp. Zn. C 10425

Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek pro provádění servisních zásahů na strojích
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

1) Provádět servis na základě dílčívýzvy k plněnízaslané objednavatelem v rámci el. tžiště
Tendermarket a po potvrzení přijetí výzvy k dílčímu plnění zaslanou zprávou přes el.
tžiště - Tendermarketu.

2) Provádět servis v sídle objednavatele: IPVZ, Ruská 2412185, 100 05 Praha ,10 nebo v
provozovně objednavatele: Hotel lLF, Budějovická 743115, 140 00 Praha 4 a na
odlouČených pracovištích (sídlo katedry, subkatedry apod.). Místo objednavatele bude
určeno v dílčí výzvě k plnění VZ.

3) Zahé4it servisní zásah do 6 hodin od nahlášení požadavku na servisní oddělení
zhotovitele

4) Po provedení opravy je povinen vyplnit servisní montážní list (ML) kde bude uvedeno:
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datum provedení opravy, popis provedené opravy, čas technika strávený při odstranění
závady a použitý materiál. Originál ML bude potvrzen odpovědným zástupcem
objednatele, přičemž jedna kopie bude ponechána objednateli a druhá kopie ML bude
přiložena u příslušné faktury za provedený zásah.

5) Dodržovat platné režimy pro vstup a pohyb osob v objektu objednatele.

1) Umožnit zástupcům zhotovitele přístup k předmětné technice za účelem splnění
podmínek této smlouvy.

2) Objednávat servisní zásahy a spotřební materiál na předmětnou techniku pouze u

zhotovitele,

Dodržet termín splatnosti faktur zhotovitele.

Zajistit aby na předmětné kopírovacítechnice pracovala pouze zaškolená obsluha,

3)

4)

1)

2)

Cena za servisní zásahy je stanovena v příloze č.1 této smlouvy.

Ceny stanovené v příloze č. 1 platí po dobu 6 měsíců od účinnosti smlouvy.
V následujícím období dle sazeb v místě a v čase obvyklé.

3) Nezbytnou součástí faktury zhotovitele je kopie servisního montážního listu potvrzeného
zástupcem objednatele.

4) Splatnost faktur je stanovena v délce 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele:
lnstitut postgraduálního vzděláváni ve zdravotnictví, Ruská 2412185, 1 00 05 Praha 10.

1) Smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců od data podpisu smluvních stran.

2) Maximální výše plnění je stanovena ve výši 700 000 Kě bez DPH.

3) Výpovědní lhůta je stanovena v délce tří měsíců od data písemného převzetí výpovědi
druhou stranou.
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1) Pokud dojde k neodůvodněnému prodlení

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05%

kalendářní den prodlení.

platby, je zhotovitel
z fakturované částky

oprávněn účtovat
za každý započatý

1)

2)

3)

4)

5)

Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řídí ustanovením zákona Č. 8912012

Sb., občanský zákoník v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, Že ii uzavírají

svobodně avážné, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, coŽ stvrzují svými

podpisy,

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemně ve formě vzestupně
číslovaných dodatků.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou originálech, znichž zhotovitel i objednatel obdrŽÍ

po jednom výtisku.

Smlouva vstupuje v platnost a je účinná dnem podpisu smluvními partnery.
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Datum podpisu smlouvy:
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zhotovitel
Bc. Kristýna Kutilová, Jakub Martásek

jednatelé společnosti
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MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
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I Příloha č.í. - Servisní práce

Poznámky:
Uvedená celková předpokládaná hodnota VZ bude totožná cenou uvedenou při podání nabidky

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ceny jsou konečné bez dalších dalšich poplatků

c;Ůlil
1-ooátíckl

íel; žlf|tilp
req fo/obfl'l Io<ft.ýlLlu

Bc. Kristýna Kutilová, Jakub Marlásek, jednateló společnosti

Typ zařieeni Modelová řada Cena za hodinu práce technlka

Černobílé kopírovací stro!e Canon iR a iRA 79C

Barevné kopírovací stroje Canon CLC, iRC a iRAC 790

Iiskárny a multifunkční tiskárny,
Skenery, Faxy a oštatní nezařazená
lechnil€

Canon |-SENSYS MF, LBP, PIXMA, iP,

iX, PRO, SELPHY a HP LaserJet
790

Dopravné za 1 km c

Celková předpokládaná hodnota VZ 2370


