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podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
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Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Zakázkové číslo Smlouvy MF 

9009/07412015 
Toto číslo uvádějte přifakturaci 

KUPNí SMLOUVA 

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákomlm (dále jen 
"Občanský zákoník") a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů jako veřejná zakázka malého rozsahu zadaná na E-tržišti veřejné 
správy www.gemin.cz č. j.: MF-45533/2015/5902 na koupi barevné multifunkční tiskárny 

(dále ien Smlouva) 
mezi smluvnínů stranami: 

Česká republika - Ministerstvo financí 
Letenská 15, 118 10 Praha I 
jejímž jménem jedná: Viktor Janáček, ředitel odboru 59 
ICO: 00006947 
DiČ: CZ 00006947 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3328001/0710 
ID datové schránky: xzeaauy 
(dále jen "Kupující") 

a 

JANUS spol. s r.o. 
Sídlo: Na lysinách 43, 14700 Praha 4 
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném II Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 7420C 
zastoupená: Ing. Vladimír Doležal, jednatel 
IČO: 40764281 
DiČ: CZ40764281 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 86-8959320297/0100 
ID datové schránky: 6f5qm77 
(dále jen "Prodávající") 

(Kupující a Prodávající společně dále též jen jako ,,smluvní strany" a jednotlivě jako 
"Smlum strana"). 

uzavřely na základě následující Smlouvu: 

I. Předmět Smlouvy 

I) Prodávající prohlašuje, že je, nebo včas bude výlučným vlastníkem dále 
specifikovaných movitých věcí (dále jen "Předmět koupě"). 

2) Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá dále specifIkované movité věci a 
převede na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě. 

3) Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu dále 
Smluvními stranami sjednanou. 
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II. Předmět koupě 

1) Předmět koupě tvoří následující movité věci: 

a) Multifunkční barevná tiskárna Kyocera TASKalfa 3551ci, obsahující tiskové, 
kopírovací, skenovací a sešívací funkce. 

b) Podrobné technické údaje o všech funkcích multifunkční barevné tiskárny jsou 
uvedeny v příloze č.l smlouvy. 

2) Prodávající závazně prohlašuje, že Předmět koupě odpovídá požadavku uvedenému 
v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č.j.: MF-45533/2015/5902. 

III. Způsob • místo plněni 

I) Předmět koupě je Prodávající povinen předat a uvést do provozu včetně zaškolení 
personálu v kanceláři 104/B na adrese Kupujícího uvedené v záhlaví do 10 dnů od 
uzavření Smlouvy. 

2) Prodávající včas dohodne s Kupujícím datum a čas předání Předmětu koupě. 

Nedohodnou-li se Smluvní strany na oboustranně vyhovujícím datu a čase předání, 

platí, že Předmět koupě bude předán poslední den dodací lhůty v 15 hod. 

IV. Cena a platební podmínky 

1) Smluvní strany si ujednaly, že kupní cena za Předmět koupě (dále jen "Kupní cena") 
činí částku 74.300,- Kč (sedmdesátčtyřitisíctřista korun českých) zvýšenou o částku 
odpovídající dani z přidané hodnoty platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

DPH 21 %, t. j. 15.603,- Kč 
(patnácttisícšestsettři korun českých), 

včetně DPH 89.903,- Kč 
(osmdesátdevěttisícdevětsettři korun českých), 

2) Prodávající prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty a není označen na 
Daňovém portálu Finanční správy za nespolehlivého plátce. 

3) Prodávající vystaví po předáni Předmětu koupě Kupujícímu fakturu. Fakturu doručí 
Prodávající Kupujícímu do 5 pracovních dnů od předání. Přílohou faktury bude kopie 
dodacího listu na Předmět koupě, který bude potvrzen Kupujícím. 

4) Faktura bude obsahovat náležitosti obchodni listiny dle § 435 Občanského zákoníku a 
v případě. že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č. 23512004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat: 

a) identifikaci Předmětu koupě podle Smlouvy a zadávací dokumentace; 
b) uvedení jednotkových cen; 
c) zakázkové číslo smlouvy, které slouží jako identifikátor platby; 
d) úplné bankovní spojení Prodávajícího. 

5) Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

Kupujícímu. 

6) Kupující má právo fakturu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 
by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí
li na faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li kopie dodacího listu. Ode 
dne doručení opravené faktury běží Kupujícímu nová lhůta splatnosti. 
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v. Práva a povinnosti smluvních stran 

I) Povinnosti Kupujícího 

a) Kupující dohodne s Prodávajícím rozsah oprávnění Prodávajícího ke vstupu a 
vjezdu do objektu na adrese, kde má být předán Předmět koupě. 

b) Kupující je povinen před předáním Předmětu koupě Prodávajícího prokazatelně 
seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Kupuj[Cího a 
zvl~tními předpisy platnými pro pracoviště Kupujícího, kde bude Prodávající 
Předmět koupě předávat. Prodávající se podpisem této Smlouvy zavazuje, že 
následně provede řádné seznámení všech svých zaměstnancfi a případných jiných 
osob podllejíclch se na předání Předmětu Koupě prostředníctvlm Prodávajícího 
(dále jen "Pracovtrlci Prodávajícího") a bude nést plnou odpovědnost za případné 
porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky Prodávajícího. 

c) Kupující se zavazuje vytvořit podmínky pro řádné a bezpečné předání Předmětu 
koupě a poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat při řešení všech záležitosti související s předáním Předmětu koupě. 

d) Kupujícl se zavazuje zkontrolovat soulad dodacího listu se skutečně dodaným 
Předmětem koupě a v připadě jakýchkoliv nesrovnalostí uvést všechny výhrady 
ohledně předávaného Předmětu koupě do dodacího listu. Kupující je dále povinen 
dodací list podepsat. Nejsou-li na dodacím listu uvedeny žádné výhrady, má se za 
to, že Kupuj ící Předmět koupě přejlmá bez výhrad. 

e) Kupujícf se zavazuje zaplatit včas Kupni cenu. 

2) Povinnosti Prodávajícího 

a) Prodávajici se zavazuje včas předat Kupujícímu Předmět koupě a převést 
k Předmětu koupě vlastnické právo na Kupujícího. 

b) Prodávající pii odevzdání Předmětu koupě předloží Kupujlcímu dodací list ve 
dvou vyhotoveních, s uvedením výrobních čísel zařízení a příslušenství. 

VI. Vlastnické právo 

Vlastnické právo k Předměru koupě se pfevádl jeho předáním Kupujícímu. Bude-Ii 
Prodávající plnit po částech, převádi se vlastnické právo ke každé předané movité věcí 
zvlášť v době předánI. 

VII. Práva du!cvního vlastnictví 

I) Cena Předmětu koupě zahrnuje i případnou odměnu za poskytnuti licence k užiti 
Předmětu koupě a jeho plislušenstvi. 

VIII. Odpovědn.,t za vady 

I) Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě nemá žádné vady. 

2) Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. Oběanského 
zákoníku v délce 24 (slovy: dvacet čtyři kalendářních měsíců). 
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IX. Mlčenlivost 

1) Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky k 
zabezpečení a nezpřístupnit třetúTI osobám důvěrné informace (dále jen "Důvěrné 
informace"). Povinnost poskytoval infonnace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k infonnacím, ve ZllelU pozdějších předpisů, není tímto 
ustanovením dotčena. Za Důvěrné informace se považují veškeré následující 
informace: 

a) ve§keré ioformace poskytnuté Kupujícim Prodávajicimu v souvislosti s plněním 
této Smlouvy (POkud nejsou výsLovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném 
dle odst. 3 Závěrečných ustanovení); 

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti; 

c) veškeré další informace, které budou Kupujícím označeny jako důvěrné ve smyslu 
ustanovení § 152 zákona č. 13712006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2) Povinnost zacbovávat mlčenlivost. uvedená v předchozím článku, se nevztahuje na 
infonnace: 

a) které je Kupujfcí povinen poskytnout tl.Um osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k infonnacfm, ve znění pozdějších předpisů; 

b) jejichž sděleo! vyžaduje jiný právní předpis; 

c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením 
právních povinností ze strany některé ze Smluvních s1ran; 

d) u Ilichž je Prodávající schopen prokázal. že mu byly známy ještě před přijetím 
těchto informací od Kupujícího, avšak pouze za podmínky. že se na tyto informace 
nevztahuje POViIUlOst mlčenlivosti z jiných důvodů; 

e) které budou Prodávajícímu po uzavfení této Smlouvy sděleny bez závazku 
mlčenlivosti tieH stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak 
vázána. 

3) Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky 
uvedené v odst. 1 tohoto článku. i když byly získané náhodně nebo bez vědomi 
Kupujícího, a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, 
pokud se týkají Kupujiclho či plnění lélO Smlouvy. 

4) Prodávaj ící se zavazuje. že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této 
Smlouvy. K jinému použití je třeba předchozí písenmé svolení Kupuj fcího. 

5) Prodávající je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinnosti 
mlčenlivosti a respektovánún práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je 
v tomto smluvrum vztahu zavázán sám. 

6) Povinnost zachování mJčcnlivosů trvá i po ukončení smluvního vztahu po dobu 5 let 
od skončení záruční doby. 

X. Odpovědnost za škodu 

1) Kupující odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti. 

2) Škodu hrad! škůdce v penězích, nežádá-Ii poškozený uvedení do předešlého stavu. 
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XI. Sankce 

I) V pflpadě prodlení Prodávajícího s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní JXlkutu ve výši 0,05 
% (slovy: pět setin procenta) z Knpol ceny za každý započatý den prodleni. 

2) Při prodlení Kupujíc!ho se zaplacením řádně vystavené faktury je Prodávající 
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodleni ve výši stanovené právnúni předpisy. 

3) V případě. že některá ze SmluvIÚch stran poruší některou z povinností mlčenlivosti dle 
čl. lX., je druhá smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 
100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 

4) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručeni písemné výzvy oprávněné 
Smluvní strany SmlUVIÚ straně povinné ze smluvJÚ pokuty. 

5) Ujednáním o sm1uvní pokutě neIÚ dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat 
se náhrady škody v plné výši. 

XII. Ukončeni smlouvy 

1) Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

2) Kupujicí je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v následujících 
pfipadeeh: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího; 

b) Prodávající podá insolvenčIÚ návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 
Prodávajícího nebo bude ve vztahu k Prodávajfcímu vydáno jiné rozhodnutí s 
obdobnými účinky; 

c) Prodávající bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský 
trestný čin. 

3) Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v pfipadě, že Kupující neuhradí 
Kupní cenu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě . 

4) Smluvní strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti 
pfedvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku. 

5) Za podstatné porušení smlouvy Prodávajíclm ve smysíu § 2002 Občanského zákoníku 
se považuje zejména: 

a) prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu plnění O vice než 20 kalendářních dní 
po tennlnu plnění; 

b) porušeni povinnosti Prodávajícího odstnmi\ vady předmětu plnění ve Ihu\ě 
7(scdmi) kalendářních dní od jejich oznámení Kupujíclm; 

c) vícečetné porušování smluvruch či jiných právnich povinností v souvislosti s 
plněním smlouvy; 

d) jakékoliv porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstraněno či 

napraveno ani do 30 kalendářních dní od porušení povinnosti, je-li náprava možná. 

6) Za podstatné porušení Smlouvy Kupujiclm ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se 
považuje zejména prodlení Kupujícího s úhradou faktury o více než 30 kalendářních 
dní. 
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7) Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrusuJe od 
počátku a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení odstupující Smluvní strany 
o odstoupení od této Smlouvy druhé Smluvní straně. U stanovení odstavce 4 tohoto 
článku není dotčeno. 

8) Kupující může od Smlouvy odstoupit také pouze ohledně nesplněného zbytku plnění, 
phril-li Prodávající jen zčásti, pokud má přijaté dílčí plnění pro Kupujícího význam. 

9) Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení, pokud už dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i 
po odstoupení od této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká ani práv 
poskytnutých ve smyslu čl. Vll. 

XlII. Závěrečná ustanovení 

1) Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém ~.,.. 
jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být oznámeny 
druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo fonnou doporučeného dopisu. 
Oznámeni nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, 
pokud budou doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresy uvedené 
v tomto odstavci nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu 
písemně oznámí druhé Smluvní straně. 

a) Kupující: 

Jméno: Viktor Janáček 

Adresa: Ministerstvo financí, Letenská 15, 11810 Praha 1 

E-mail: Viktor.Janacek@mfcr.cz 

Datová schránka: xzeaauv 

b) Prodávající: 

Jméno: Ing. Vladimír Doležal 

Adresa: Českomoravská 2420/15, Praha 

E-mail: dolezal@ianus.cz 

Datová schránka: 6f5qm77 

2) Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto 
oznámení druhé Smluvní straně. 

3) Smluvní strany se dohodly na určení kontaktní osoby za každou Smluvní stranu (dále 
jen "Kontaktní osoba"). Kontaktní osoby jsou oprávněné ke všem jednánim týkajícÚll 
se této Smlouvy, s výjimkou změn Smlouvy nebo ukončení této Smlouvy. 

a) Kontaktními osobami Kupujícího jsou Ing. Jan Kalach -vedoucí oddělení 5902, 
tel. 257042769, e-mail: jan.ka1ach@mfcr.cz. Ing. Petr Jež - referent oddělení 
5902, tel. 257042710, e-mail: petr.jez@mfcr.cz. a další zaměstnanci Kupujícího 
jimi písemně pověření. 
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b) Kontaktni osobou Prodávajícího je: Ing. Vladimlr Doležal, jednatel, 222562246, 
doleza1@ianus.cz, Pavel Smolcnop, TSD manager, 222 562 246, 
smolcnop@janus.cz a další zaměsmaoci či jiné osoby j ím písemně pověření. 

4) Ke změně Smlouvy nebo ukončeni Smlouvy je oprávněn ředitel odboru 59 za 
Kupujícího, a dále osoby pověřené ministrem financí. Ke změně Smlouvy nebo 
ukončení Smlouvy je oprávněn za Prodávajícího sám Prodávající (pokud je fyzickou 
osobou - podnikatelem) nebo statutární orgán Prodávajícího, a to dle zpllsobu jednáni 
uvedeném v obehodním rejstříku (dále jen "Odpovědné osoby pro věei smluvm"). 
Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Kontaktnich 
osob. 

5) Jakékoliv změny kontaktnich údajll a Kontaktních osob je příslušná Smluvní strana 
oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně oznámit druhé 
Smluvní straně. 

6) Obě smluvní strany berou na vědomí, Žl! originál podepsané Smlouvy bude v 
elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva fmancí ČR a 
d1e zákona o veřejných zakázkách na profitu Kupujfclho, a to bez časového omezení. 

7) Tato Smlouva se řídí právlÚmi předpisy České republiky. SmlUVIÚ strany pro 
vyloučení pochybnosti sjednávají, že tato Smlouva se řídí subsidiámě ustanoveními 
Občanského zákoníku o koupi. 

8) Stane- li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevykonatelným, zo.stává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanoveni, obsahu 
Smlouvy nebo okolnosti, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení 
nelze oddělit od ostatnibo obsabu Smlouvy. 

9) Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatIú nárok nebo nevykoná právo podle této 
Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání 
se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této SmJouvy nebo práva 
na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno 
písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdáoi se činí. 

10) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany 
postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé 
v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby ani učinit jakékoliv právni jednání, 
v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinnosti vyplývajících 
z této Smlouvy. 

IJ)Smluvnl strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebe spory o 
existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou 
rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České 
republiky. 

12)Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveruch v českém jazyce, přičemž 
každá ze Smluvmch stnm obdrží po jednom (I) vyhotoveni. 

13)Změny nebo doplňky této Smlouvy včelně jejích pfiloh musejí být vyhotoveny 
písemně a podepsány oběma SmluvTÚmi stranami s podpisy Smluvnich stran na jedné 
listině. 
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14)Nedílnou součástí této Smlouvy jsoujejí následující přílohy: 

Příloha Č. 1 Parametry a specifikace multifunkční barevné tiskárny 
Příloha č. 2 Zvláštní podmínky dodávky 

15)Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

V Praze dne /f-1.1ť !(I/r 

Kupující 
Česká republika- Ministerstvo fmancí 

Viktor Janáček 
ředitel odboru 59 

Mlhlsterstvo financí 
11810 Prllhlll . Letenská 15 

I S5-
it: OOUťJ694 7 Dle: CZ00006947 

, 1 -11- 2015 
V dne 

\ 
Prodávající 

JANUS spoL s r.D. '--...,.. 
Ing. Vladimír Doležal 

jednatel 

'" rrC'G (ji) 
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P". h ' 1 P no ac. t 'fika arametry a speCI I ľf k" b ce mu tl un cm , 'k' arevne tIS amy 
Barevný tisk A31A4 oboustranné Ano 

Barevné koplrovánl A3/M oboustranné Ano 

Barevné skenováni A3/A4 oboustranné Ano 

Celková délka 767 mm 

Celková výška 747 mm 

Celková šrrka 668 mm 

Dool~kové oroaramy HyPAS platforma 

Druh/tvp tisku Barevná laserová technologie Kyocera 

Druh/tyo tiskárny Kyocera, TASKalfa 3551ci 
Max. A3+/obálky ano/knihy ano 

Formát listu/obálky/knihy 

Gramát oaprru 60-300 g/m2 

tisk: 48,3 dB(A) LpA barevně , ,49,0 dB(A) LpA černobíle , 

pohotovostnl 
Hlučnost režim: 38,0 dB(A) LoA 

Hmotnost 114 kg 
Kapacita podavače 1150 listů 
Kapacita vyrovnávacf paměti 3,5GB 

Kapacita výstupu 250 listů potiskem dolů 

Konstrukčn! provedeni jednotky Laser 

Maximálnr délka DOložky oro ootisk, 305 x 457 mm a tisk banneru 

Mechanismus Dosunu oapfru Rollerový posun 

Množství kopií 1.800.000 stran 

Média, oro něž je položka určena Paplr A6 - A3+ 

Měrrtko pro kopírováni/skenováni. 25-400% v 1 % krocfch 

Napěti ve voltech a typ proudu AC 220 - 240 V, 50/60 Hz 

tisk: 740 W (barevně), 690 W (černobíle), pohotovostní režim: 200 
W, 

Príkon klidový režim: 9,2 W, úsporný režim: 1.8 W 

Rozsah provozní teploty 
10"C až 32"C 

Rvchlost tisku max. 35/17 stran za minutu A4IA3 černobíle i barevně 

Součástky/komponenty v prlslu!iensM Podavač originálů na 100 listů, kovový stolek, sešívací finišer 

Speciál ni charakteristické Keramické servisní sady 
znaky/vlastnosti/orvky 

Tisk prvnf stranv - doba 4,8 sekund nebo méně černobíle , 6,4 sekund nebo méně barevně 

Typ a počet rozhranl USB 2.0 (vysokorychlostní), 

I Cernobllé koplrovánflskenovánl Ano 

ternobllý tisk Ano 
GS, TGv, CE, Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 

Značka ekologicky šetrný Výrobek 
a směrnicemi o ochraně životního prosti'edí ISO 14001. Je 
komoatibilní s RoHs. 
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Phloha č. 2 Zvláštní podmínky dodávky 

(uložené Usnesením vlády České republiky ze dne 14. června 2010 Č. 465, k pravidlům 
uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní 
správy a samosprávy) 

1. Prodávající se zavazuje, že v případě požadavku Kupujícího zajisti technickou podporu po 
uplynutí záruční doby a to minimálně 2 roky od jejího skončení. 

2. Prodávající se zavazuje k zajištění sběru a likvidace použitého elektrozařízeni nebo jeho 
dalšího použití a to nejen poptávaného elektrozařízeni, ale i elektrozařízení, které je touto 
veřejnou zakázkou nahrazováno. 

Tiskárny, kopírky multifunkční zařízení, skenery 
3. Prodávající v případě nákupu tiskáren, kopírek, multifunkčnich zařízení , skeneru se 

zaručuje za dostupnost náhradních dílů po dobu nejméně tří let od okamžiku zastavení 
výroby. 

4. Prodávající se zaručuje, že dodávka multifunkčního zařízení (tiskárny) má udělenu 
ekomačku "Ekologicky šetrný výrobek" 
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