Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnoŽovacie služby a o servisnej činnosti

číslo

uzatvorená podl'a ustanovenia $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka a Ş721a nasl. občianskeho
zákonníka

medzi

tt

Poskýovatel'om

ţţ

obchodné meno
sídlo:
zastúpeným

rco
Dtc

W-COMPANY s.r.o
Levická 18ĺ20,935 87 Santovka
lng. Katarína Szász Watzková - konateľ , Pavel Watzka - majitel'

banka / úcet
registrácia v oR
prevádzka

48290955
2120118671
Tatra banka, a.s. I 294102731911100, SK05 1100 0000 0029 41027319
okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, VloŽka číslo:41506/N
Levická 18l2o,935 87 Santovka

kontakt
telefon
e-mail

Levická 18ĺ20,935 87 Santovka
0907105190
info@arpis.sk

/

a

,,Príjímatel'om"
obchodné meno
sídlo
z3stúpeným

obec Horná Seč, obecný úrad
Hlavná 19116 935 31 Horná Seč

-

starostka obce

rco
Dtc

Edita Moravská
00587524
2021223996

banka / úcet
IBAN

Prima banka Slovensko, a.s.
sK0956000000007 1 0335600

prevádzka
kontakt
mobil
telefón

Obec Horná Seě, obecný úrad
Hlavná 19/16 935 31 Horná Seč
036 6396523
0905823844

e-mail

info@hornasec.sk

1
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Preambula (Vymedzenie pojmov)

1.

Pojmy uvedené v Ęto zmluve majú a pri výklade tejto zmluvy je potrebné im pripisovať, pokial' z
niektorého ustanovenia zmluvy alebo z dodatku zmluvy alebo z prílohy zmluvy nevyplýva inak, význam
uvedený v tejto Preambule.

2.

z nich
vyvodzovať Žiadne zâvery ohl'adom obsahu práv a povinností úcastníkovzmluvného vzt'ahu zaloŽeného
touto zmluvou.

3.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom uýklade pojmov pouŽívaných v zmluve:

Názvy clánkov, odsekov a bodov tejto zmluvy plnia výlucne orientacnú funkciu a nemoŽno

a)

Technickým zariadením sa rozumie reprografické zariadenie, ktoré sa vyuŽíva na tlač dokumentov,
na zhotovovanie rozmnoŽenín dokumentov, najmä tlačiareň, kopírovací prístroj, skener, fax a alebo
zariadenie, ktoré kumuluje tieto funkcie' Presná technická špecifikácia technického zariadenia je
obsiahnutá v cĺánku l. odsek 6 Ęto zmluvy.

a każdá Vec tvoriaca
príslušenstvo Technického zariadenĺa, ktorá rozširuje jeho funkcnosť a ktorá sa pri obvyklom
pouŽívaní Technického zariadenia zodpovedajúcom predpísaným uŽívatel'ským postupom
opotrebuje v časovom úseku rovnakom, ako doba odpisovania Technického zariadenia.
Príslušenstvom sa rozumejú výlučne také veci a súčastiveci, ktoré sú ako Príslušenstvovýslovne
uvedené v tejto zmluve.

b) Príslušenstvom sa rozumie každá súcasťTechnického zariadenia

c)

Zarĺadenĺm sa rozumie Technické zariadenie a zároveň Príslušenstvo

d)

Spotrebným materiálom sa rozumejú také materiály, ktoré sú špecificky určenépre konkrétny typ
reprografického zariadenia. Sú to najmä, nie však výlučne tonerové náplne a bubnové jednotky.

l.
1

Predmet zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nasledovného Zariadenia

Canon:

Canon |-SENSYS MF 443dw

výrobné číslo:2TG15471
kontrolné číslo:C8712

a Príslušenstva:
Dovoz, inštalácia a zaškolenie

obsluhy

\

2

Poskytovatel' prenecháva Zariadenie prijímatel'ovi, aby ho pouŽíval v dojednanej dobe v sÚlade s
ustanoveniami Ęto zmluvy. Prijímatel' Zariadenie prijíma na uŽívanie pocas dojednanej doby a
zaväzuje sa platĺťposkytovatel'ovi dohodnutÚ cenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.

Predmetom zmluvy je d'alej aj doprava Zariadenia na dohodnuté miesto umiestnenia Zariadenia,
uvedené v clánku ll. tejto zmluvy, dodávka Spotrebných materiálov (nie však papiera, resp. iných
výstupných médií,a spiniek pre spinkovacie triediče), dälej dodávka náhradných dielov pre
Zariadenie, zabezpečenie opráv, pravidelného servisu a udržby Zariadenia počas celej doby platnosti
a účinnostitejto zmluvy a úvodnézaškolenie obsluhy.

4.

Pre odstránenie akýchkolVek pochybností predmetom tejto zmluvy nie je poskýovanie rozmnoŽovacej
sluŽby v zmysle zákona c. 185/2015 Z' z. - Autorský zákon. Poskytovatel' z uvedeného dôvodu
neodvádza za zhotovené rozmnoženiny žiadne poplatky v zmysle uvedeného zákona. Vysporiadanie
týchto poplatkov v odovodnených prípadoch (napr. pri nájme kopírovacieho zańadenia, faxu a pod' a

Zmluva FF veÍ 2.'l4 2o2o
S:tľana 2

z 10

pľi poskytovanĺ rozmnoŽovacích sluŽieb za úplatu tretím osobám) je povinný zabezpeciť výlucne
prijímatel''

5.

Stavy pocítadiel Zariadenia ku dňu podpisu tejto zmluvy:
ciernobiele kopie a výtlacky (counter 101): 0
ciernobiele kópie a výtlačky (counter 102): 0
čiernobiele kópie a výtlacky (counter 109): 0
farebné kópie a výtlačky (counter 124): o
(counter 501): 0

skeny

6.

BliŽšia špecĺfikácia parametrov Zariadenia a Spotrebného materiálu
Mesačnénasadenie: doporucené751_ 4 tisíc normostrán,
maximálne 80000 normostrán
Rýchlosť tlace/ kopírovania čiernobielo: 38 A4lmin.,
- A3/min.

Rýchlosť tlače/ kopírovania Íarebne: - A4lmĺn.,
- A3/min.

Zivotnosť zariadenia:

1

00000 normostrán

Typ tonerových náplnĺ : carOS7bkh, _, -, VýťaŽnosť tonerových náplní: 10000, -, - - normostrán
Typ bubnových jednotiek : -, -, -, Životnosť a výdrż spotrebného materiálu je daná jeho výrobcom V zmysle noriem lso/lEc 19752 pre
monochromatickú a lSo/lEC 19798 pre farebnú tlac' Uvedené normy stanovujú výťaŽnosťtonerových
náplní, počet zhotovených normostrán, prĺ štandardných podmienkach, vrátane percentuálneho
plošnéhopokrytia normostrany tonerom. Pre monochromatickú čiernu tlac a kopírovanie norma uvádza
ako štandardnéplošnépokrytie normostrany tonerom v rozsahu 5 %' Pre farebnú tlač a kopírovanie
norma uvádza štandardné plošnépokýie normostrany tonerom v rozsahu 5 % pre kaŽdú jednu farbu,
teda spolu 2Q o/o pre štandardne pouŽívaný štvorfarebný systém. Pre potreby tejto zmluvy sa upravuje
pre monochromatĺckú ciernu tlac a kopírovanie plošnépokrytie normostrany tonerom na 7 o/o' Pre
farebnú tlac a kopírovanie sa upravuje pokrytie normostrany stanovené na7 o/o pţë kaŽdú jednu farbu,
teda spolu 28 o/o pre štandardne pouŽívaný štvorfarebný systém.
7

Zmluvné strany sa dohodli, Že prenechanie Zariadenia prţĺmatel'ovi potvrdia v písomne vyhotovenom
preberacom protokole k Zariadeniu, v ktorom uvedú najmä stav Zariadenia, v akom ho poskytovatel'
prenecháva do uŽívania prijímatel'ovi, účelužívania,dátum a podpisy osôb oprávnených za obe
zmluvné strany Zariadenie odovzdať a prevziať.

ll.

Umiestnenie Zariadenia.
Zariadenie bude umiestnené na áklade dohody poskýovatel'a a prijímatel'a. Umiestnenie Zariadenia
(ktoré je zároveň miestom dodania) je:

obec Horná Seě, obecný úrad, Hlavná í9/í6,935 31 Horná Seě
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2.

3.

4'
5.

6'

1.
2.

3.

lll.

Cena.

Za poskytnutie Zariadenia sú medzi poskytovatel'om a prijímatel'om dohodnuté nasledovné zmluvné
ceny:

názov položky
Položky Fix (zajeden mesiac)
Cena za poskytnutie Technického zariadenia
Cena za poskytnutie Príslušenstva
Servisný poplatok Advance
PoloŽky Flex
Cena ciernobielej normostrany
Cena farebnej normostrany
Cena skenu
mesacný paušál

mesačný paušál

celkom

cena za

1

ks

6,95 €
2,90 €
3,00 €
0,0147 €

0,0000€
0,0010€
12,85 ę

PoloŽky Fix a poloŽky Flex zahńujú právo prţímatel'a zhotoviť mesačne na Zariadení l'ubovol'ný pocet
normostrán a skenov za cenu stanovenú ako násobok ceny jednej normostrany a skenu a počtu
zhotovených normostrán a skenov, alebo ich ekvivalentu, uvedené v článku lll. odsek 1. Ęto zmluvy,
pričom V cene jednotlivých poloŽiek je zahrnutý príslušnýSpotrebný materiál (okrem papiera, resp'
iných výstupných médiía spiniek pre spinkovacie triediče), servis Zariadenia pocas trvania Zmluvy,
ako aj celková cena Zariadenia podl'a článku Xll, odsek 3. tejto zmluvy. Cena v zmysle tohto článku
nezahŕňa cenu za dopravu Zariadenia na dohodnuté miesto, pričom táto je osobitne dohodnutá
Zmluvnými stranami v clánku Vl., odsek 1 zmluvy. Mĺnimálna suma za poloŽku Flex mesačne je
10,00€ bez DPH, ak počet výtlackov a skenov nepresiahne túto sumu.

Ako normovaná čiernobiela strana (normostrana) sa počíta't kópia alebo výtlačok formátu A4. Pre
potreby zúčtovaniapočtu čiemobielych normostrán sa za formát A4 povaŽujú aj formáty menšie ako
A4. Formát A3 sa zapocítava ako 2 kusy formátu A4 a obojstranná kópia alebo rnýtlačok sa pocítajú
ako dvojnásobok počtu kópií alebo výtlačkov rovnakého formátu jednostranného. Ak Zariadenie
umoŽňuje zhotovovať farebné kópie alebo výtlačky, platia pre stanovenie poctu vyhotovených
normovaných farebných strán analogické pravidlá ako pre normované čiernobiele strany.

Ako sken sa počítakażdý prejazd skenera bez ohlädu na formát a farebnosť.
Všetky ceny uvedené v tomto článku sú bez DPH. Prijímatel' je povinný uhradiť DPH v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov platných ku dňu zdaniteľného plnenia kaŽdej platby. Ak
dôjde počas trvania tejto zmluvy k zmene všeobecne záväzných predpisov, upravujúcich sadzbu
DPH, prípadne iné prvky dane z pridanej hodnoty, je poskytovateľ oprávnený a povinný v tomto
zmysle upraviť výšku ceny a prţímatel' je povinný túto zmenu akceptovať.
Prijímatel'podpisom tejto zmluvy berie na vedomie a súhlasístým, że Poskytovatel'mÔŽe kaŽdoročne s
účinnost'ouk uýročiu zmluvy zvýšiťcenu za FlX poloŽku Servisný poplatok a cenu za všetky poloŽky
FLEX. Zuýšenénáklady je moŽné premietnuť do ceny maximálne do výšky medzirocného zvýšenia
cenového indexu daného Harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HlcP) zveĘňovaným
Národnou Bankou Slovenska. o tomto zvýšenínebude spísaný dodatok k tejto zmluve.

lV.

Platobnépodmienky.

Cenu za položku Fix a cenu za poloŽku Flex bude uhrádzať prijímatel' na základe faktúry vystavenej
poskýovatelbm.
Poskytovateľ vystavuje prţímatel'ovi faktúry na cenu za poloŽku Fix a na cenu za poloŽku Flex jeden
krát mesačne. Prvá faktúra bude vystavená ku dňu 4'6.2020 (deň / mesiac / rok), dälšienásledne
vŽdy k rovnakému dňu v mesiaci (a ak taký deň v mesiaci nie je, k poslednému dňu v mesiaci), pokial'
nebola s pr'ljĺmateľom dohodnutá iná periodicita' Splatnosť faktúr je 14 kalendárnych dní od dňa
vystavenia faktúry. V prípade, ak poskytovateľ prijímatel'ovi faktúru vystaví po dni dohodnutom vyššie
v tomto odseku, doba splatnosti takejto faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
Prijĺmatel'ovi bude pravidelná mesačná faktúra doručovaná elektronicky na základe clánku V.
Elektronická faktúra. V prípade, Že Prijímatel'vyŽaduje zasielanie papierovejfaktúry, má Poskytovatel'
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4.
5.
6.

právo spoplatniť kaŽdé jedno zaslanie sumou 3,00 €.
prijĺmatel' neuhradí faktúru v termĺne jej splatnosti, má poskytovatel' právo Žiadať od
prţímatel'a zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 o/o dlžnĄ sumy za každý aj zacatý deň
omeškania , až do úplného zaplatenia ceny.
V prípade, ak prijímatel' neuhradí faktúru v termíne jej splatnosti, má poskytovatel' súčasneprávo
prechodne zablokovať prijímatel'ovi moŽnosť uŽívať Zariadenie, a to aŽ do času úplnej úhrady faktúry.

V prĺpade, ak

Pravidlá pre dorucovanie elektronickej faktúry sa riadia ustanoveniami clánku V' Elektronická faktúra'
Ak faktúra bude dorucovaná poštovou spolocnosťou, ustanovenia clánku V. Elektronická faktúra
nevchádzajú do platnostĺ'

V.
1.

2.

Elektronická faktúra.

Elektronická faktÚra je v zmysle Ş71 ods' 1 zákona o DPH daňovým dokladom.
Elektron ická f aktú ra neobsahuje zarucený elektron ický podpis.

3.

W-Company s.r.o. sa zaväzuje elektronickú faktúru dorucovať na kontaktný e-mail info@hornasec.sk
pre zasielanie elektronických faktúr.

4.

Elektronĺcká faktúra sa považuje za doručenúdňom odoslania.

5.

Prijĺmatel' sa zaväzuje informovať CBC Slovakia s.r.o. o akýchkolVek zmenách, majúcich vplyv na
zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických
faktúr'

6

Prţĺmatel' potvrdzuje, że má výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie elektronických
faktúr, CBC Slovakia s'r.o' nezodpovedáza akýkolVek únik informácii z e-mailu prijímateľa.

7

CBC Slovakia s'r.o. nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobené poruchou
pocas doručovania prostredníctvom siete internet' CBC Slovakia s'r'o. nezodpovedá za škody
vzniknuté z dÔvodu nekvalitného pripojenia prijímatel'a do siete internet, alebo vzniknuté z dôvodu
akejkolVek nemoŽnosti prţímatel'a pripojiť sa (zĺskať prístup) do siete intemet.

8.

V prípade nedorucenia elektronickej faktúry sa prijĺmatel'zaväzujebezodkladne o tejto skutočnosti
inÍormovaťw-Company s.r.o. prostredníctvom e-mailovej adresy info@arpis.sk V prípade
nesplnenia oznamovacej povinnosti podl'a predchádzajúcej vety sa elektronická faktúra povaŽuje za
riadne dorucenú a W-Company s.r.o. nie je povinný jej odoslanie preukazovať'

9.

1'
2.

3.
4.

Prijímatel' je oprávnený odvolať zasielanie elektronickej faktúry a to písomným oznámením
doruceným W-Company s.r'o' odvolanie je úcinnéuplynutím kalendárneho štvrťroka nasledujúceho
po kalendárnom štvrťroku, v ktorom bolo odvolanie doruěené.

Vl.

Povinnostl poskytovate!'a.

Poskytovatel' dopraví Zariadenie na miesto uvedené v článku ll' tejto zmluvy, nainštaluje ho, uvedie do
prevádzky a zaškolíobsluhu Zariadenia, o čom bude spísaný protokol podpísaný školitel'om a
školeným. Cena za tieto činnosti je 0 eur (slovom 0 eur). Na úhradu tejto ceny sa vztahuje čl' lV. tejto
zmluvy primerane.
Poskytovatel' je povinný vyjadriť sa k písomnému návńu prijímatel'a na premiestnenie Zariadenia. V
prípade, ak sa poskytovatel'k návrhu prijímatel'a nevyjadrí do 14 pracovných dní od preukázateľného
doručenia, má sa zato, Že s návrhom súhlasí.Návrh na premiestnenie Zariadenia musí byť dorucený
poskytovatelbvi doporučenou zásielkou s doručenkou, inak fikcia podľa predchádzajúcej vety
nenastúpi.

Poskytovateľ a prijímateľ sa mÔžu dohodnúť na odkúpení Zariadenia v zmysle clánku Xll. tejto

zmluvy.

Poskytovatel' je povinný zabezpečiť v rámci Životnosti Zariadenia plnú prevádzkovú schopnosť
Zariadenia tak, že bude počas trvania tejto zmluvy vykonávať jeho údrŽbu, opravy a dodávky
Spotrebných materiálov (okrem papiera, resp' iných výstupných médiía spiniek pre spinkovacie
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5.

6.

7

'

triediče), pokial'nebolo dohodnuté inak. ÚdrŽbou a opravami Zariadenia podl'a tejto zmluvy sa
rozumie cinnosť nad rámec výkonov popísaných v návode na obsluhu, ktorý prijímatel'obdŕŽal a
v zmysle ktorého je povinný postupovať. Prijímatel' je povinný umožniťposkytovatel'ovi
uskutocňovanie vyššieuvedených činnostía poskytnúťmu v tomto ohl'ade všetku potrebnú a
poŽadovanú súcinnosť.

Ak sa na Zariadení počas trvania platnosti a úcinnosti zmluvy vyskytne technická porucha, je
poskýovatel' povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdrŽaní oznámenia o poruche od

prijímatel'a dohodnutým sposobom vykonať technický zásah kvalĺfikovaným servisným technikom s
cieľom poruchu odstrániť. Ak poskytovatel' nedokáŽe odstrániť poruchu Zariadenia v lehote troch
pracovných dní po oznámení poruchy, je povinný najneskôr v štvrtý pracovný deň poskytnúť
prţĺmateľovibezplatne Vrátane dopravy primerané náhradné zariadenĺe na dobu, neŽ bude porucha
pôvodného zariadenia odstránená.

Prĺjímateľje povinný technické poruchy na Zariadení hlásiť poskytovatel'ovi prostredníctvom sluŽby e_
maintenance ADVANCE. V prípade, Že sluŽba e-maintenance ADVANCE nie je v zmysle clánku Vll.
odsek 8 súčasťoupredmetu zmluvy, je prijímatel' povinný technícképoruchy na Zariadení nahlásĺť na
dispečing poskýovatel'a prostrednĺctvom emailu alebo telefonicky na adresu a císla uvedené v záhlaví
tejto zmluvy. Prţímatel' je povinný technickÚ poruchu Zariadenia oznámiť bezodkladne, najneskor však
do 2 dní po tom, ako sa o nej dozvedel. Prijímatel' poskytovatel'ovi v plnom rozsahu zodpovedá za
škodu, ktorá na Zarladení vznikne v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

Ak

poskytovatel' nedodźípovinnosti podľa odseku 5, má prijímatel' právo poŽadovať, aby mu
poskytovatel' zaplatil zmluvnú pokutu vo výške 1o/o z jednej mesacnej ceny Zariadenia (teda z jednej

mesačnej ceny

za

poskytnutie Technického zariadenia

a

zároveň

poskytnutie Príslušenstva) za každý i zacatý deň porušenia povinnosti'

uI.
1

2

z

jednej mesacnej ceny za

Povinnostiprijímatelä.

Prţímateľje povinný umiestniť Zariadenie v zodpovedajúcich priestoroch, na mieste uvedenom v
clánku ll. tejto zmluvy, a pouŽívať ho obvyklým spÔsobom, vŽdy však podl'a návodu na obsluhu a na
účel,na ktoý je určené.Prijímatel' je povinný počínaťsi tak, aby nedochádzalo ku škodám na
Zariadení. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom
rozsahu.

Prţímateľje povinný používaťna prevádzku Zariadenia len Spotrebný materiál dodaný
poskytovatelbm. To neplatí, pokial' ide o papier, resp. iné výstupné médĺáa spinky pre spĺnkovacie

trĺedice, pričom však druh a vlastnosti papiera, resp. iných výstupných médiía spiniek pre spinkovacie
triediče podl'a tejto vety musia byť v súlade s odporuceniami výrobcu Zariadenia uvedenými v návode
na obsluhu alebo inak schválené poskytovatel'om.
3

4

o

5

Prijímateľje povinný zamestnancom poskytovatel'a vykonávajúcim servĺs a odpocty počítadiel
umoŽniť prístup k Zariadeniu v termínoch určených poskytovatel'om' Zároveřl prijímateľ strpí na
nevyhnutný čas výkon prác servisného technika potrebných na výkon údržby,opravy alebo úpravy
Zarĺadenia.
Poskytovatel'má právo Žiadať od prţímatel'a náhradu ceny Spotrebného materiálu, ktoým je toner, v
prípade, ak prţímatel'zhotovil na Zariadení kópie s vyššímpokrytím, ako je uvedené clánku l. odsek
tejto zmluvy a prţímatel' je následne povinný ju zaplatiť. Na náhradu ceny Spotrebného materiálu
podl'a predchádzajúcej vety vystaví poskytovateľ prijímatel'ovi samostatnú faktúru. Na Íakturáciu
náhrady ceny podl'a tohto odseku sa primerane rzťahujú dojednania čl. lV tejto zmluvy o platobných
podmienkach. Ceny za Spotrebný materiál, ktoným je toner podl'a tohto odseku, ktoré nie sú uvedené v
tejto zmluve, sa riadia aktuálnym cenníkom zveĘneným v zâkazníckej zóne prístupnej po zadanĺ
prístupového hesla prijímateľa na unnnľ.cbcslovakia.sk. Prijímatel' pĘavuje neodvolatel'ný súhlas s
cenou za takéto dodávky tým, Že zhotoví na Zariadení kópie s vyššímpokrytĺm, ako je uvedené v
clánku l. odsek 6. tejto zmluvy.
Zariadenje je počas celej doby trvania tejto zmluvy predmetom výlučnéhovlastníctva poskytovatel'a.
Prijímateľnie je oprávnený ho scudziť, zriadiť k nemu żiadne vecné ani záväzkové právo v prospech
vlastný čĺtretejosoby, dať ho do nájmu alebo podnájmu treĘ osobe, vypoŽičaťho tretejosobe,
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pouŽiť ho

ako záloh alebo inú záruku, ani premiestniť
predchádzajúceho výslovného písomnéhosúhlasu poskytovatela.

ho mimo

dohodnuté miesto bez

o

Po ukončenítrvania tejto zmluvy, vrátane ukoncenia zmluvy v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy
uskutočneného ktoroukol'vek zmluvnou stranou, je prijímatěľ povinný do troch kalendárných dní oä
ukončenia tejto zmluvy umoŽniť vrátenie Zariadenia poskytovatel'ovi v stave zodpovedajúcom
jeho prevádzky a spísať o vrátení Zariadenia preberaěí protokol podpísaný )astupcami dobe
oboch
zmluvných strán. SÚčasne je povinný v rovnakej iehote uhradĺťpostýtoväteľovi všetký zostáĘúce
záu-äzky vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä neuhiadené fakturovâné sumy, náhradu sráov
v |rípaoe
poškodenia, straty alebo zničenĺaZariadenia a
prípade,
prĺjímá'eľ
V
ak
neuhradĺsvó;e
zâiazl<y
Ę9d:
y tomto termíne, je poskýovatel'oprávnený požadovať, aby mu prijímatel'uhradĺl zmluvnú pokutu
0'!579 z ciastky, s. úhradou ktoĘ je prijímatel' v omeškaní,za näzav aj zacatý deň omeškánia. V
prípade, ak prţímateľneumoŽní poskytovatel'ovi odobrať Zariadenie vo vyššie śt"nou"nái
leńóte, ;e
poskytovatel' oprávnený požadovať, aby mu prijímatel' uhradiĺ zmluvnú pórutu
vo výške í ,/o z.eny
nového Zariadenia uvedenej v čl. Xll' ods. 3. tejto zmluvy za každý i zaćatý deň, až do vrátenia
Zariadenia. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 14 kalenäárnych onĺ ooo dňa vystavenia faktÚry
poskytovatel'om.

7

Prijímateľ nĺe je oprávnený vykonávať samostatne alebo prostredníctvom tretej osoby odlišnej
od
poskytovatelä na Zariadení Žiadne úpravy a opravy'

I

o

Súcasťou predmetu zmluvy je sluŽba eMaintenance Advance prostredníctvom ktoĘ bude
poskytovatel' sledovať stavy počítadielZariadenia, chybové hlásenia Zariadenia
a zabezţečovať

zásobovanie Zariadenia Spotrebným
najmä tonerom. Poskytovatel' sa
'materiálom,
dohodnú na optĺmálnom stave tonerových
zásob pre xázoo zariadenie samôstatne.

s

prijíńatel'om

Ak z technických dovodov nie je moŽné nainštalovať na Zariadenĺe sluŽbu eMaintenance, prţímatel' je
povinný po nadobudnutí platnosti a účinnostizmluvy v stanovenom intervale odpočtové'hđ
obdobia
zadávať na portá|i h-ttp://www.cbcs|ovakia'sk odpočétstavu kópií vyhotovených żariaoeńim,_pn'čo.
bude k odpočtu vyzývaný e-mailom zasielaným na adresu poveren-ého pracovníka prijímaten:
..'..'.
Absencia výzvy nezbavuje prijímatel'a povińnosti po nadobudnutí platnosti a úcińnósti zmluvy v
stanovenom ĺntervale odpočtovéhoobdobia zadávať na portáli http://www.cbcslovakia.sk oopocet

stavukópiívyhotovenýchZariadením.Vprípadenefunkcnostipo@avlästné
náklady poskytovateľ.

10

Ak.príde k zmene povereného pracovníka prţĺmatel'a (poverenie na činnosti podl'a čl. Vll. ods.
9 tejto
zmluvy), prijímatel' (resp. jeho zástupca) je povinný bezodkladne nahlásiť túto zmenu e-mailom
na
adresu odpoctv@cbcslovakia.sk, alebo telefonicky nâ čĺslecentrálneho dispečingu: 0850 í í
í5 15.

Vlll.

Doba trvania zmluvy.

Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú a to na 48 mesiacov odo dřla 4'6'2o2o

lX.
1

Trvanie zmluvy.

Platnosť a účinnosťĘto zmluvy končí:

a) uplynutím dohodnutej doby uvedenej v clánku Vlll. tejto zmluvy;
b) písomnou dohodou zmluvných strán;
c) odstúpenímod zmluvy niektorou zo zmluvných strán na základe dÔvodov uvedených v clánku

X.;
d) zánikom alebo stratou Zarĺadenia

2

Ukončenĺeplatnosti a účinnostitejtozmluvy sa nevzťahuje na nároky poskýovatel'a na úhradu
peňaŽných plnení, na ktoré poskytovatel'ovi vznikol ńárok pred'ukonč-enímplatnosti
a úcinnosti
zmluvy. Ukončenie platnosti a Účinnost! tejto zmluvy sa nevzťahuje na nároky poskytovatel'a,
ktoré
vznĺkli v rámcĺ zmluvného vzťahu založeného toutó zmluvou ako nároky na -náhrađuškody, ktorá
vznikla pocas trvania zmluvy. Ukoncenie platnosti a účinnosti
Ęto zmluvý sa nevzťahuje na'nároky
poskytovatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty, pokial'tento nárok bol uplatnený najneskôr
ís onĺ pó
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skončeníplatnosti a úcinnosti zmluvy

X.
1

odstúpenie od zmluvy.

Zmluvné strany moŽu od tejto zmluvy odstúpiťz nasledovných dÔvodov
Poskytovateľ:
a) ak prţímatel'opakovane a napriek písomnej výzve poskytovatel'a porušuje povinnosti vyplývajúce
z tejto zmluvy; t.j. porušenie najmä avšak nie výlučne akýchkoľvek povinností prijímatel'a
uvedených v článku Vll. tejto zmluvy,
b) ak prijímatel'neuhradilfaktúru vystavenú na úhradu ceny podl'a čl' lll' tejto zmluvy alebo na
iné peňaŽné plnenie podl'a tejto zmluvy najneskôr v lehote 15 dní odo dňa splatnosti;
c) v prípade premiestnenia Zariadenia bez predchádzajúceho pĺsomnéhosúhlasu poskytovatel'a;
d) v prípade, ak prijĺmatel'dá Zariadenie do nájmu alebo podnájmu alebo uŽívania tretej osobe'

alebo ho pouŽije ako záloh alebo inú záruku, alebo k nemu zriadi akékoľvek vecné alebo
záväzkové právo V prospech vlastný alebo tretej osoby, alebo uskutočníakékol'vek úkony
smerujúce k tomu, aby dal zariadenie do nájmu alebo podnájmu, uŽívania tretej osoby, alebo k
jeho pouŽitiu ako zálohu alebo inej záruky, alebo k zriadeniu záväzkového alebo vecného
práva k Zariadeniu v prospech tretej osoby, a to aj v prípade, ak pÔjde o právne úkony nulitné
alebo neplatné
e) v prípade, ak prijímateľ vykoná na Zariadení sám alebo prostredníctvom tretej osoby bez
predchádzajúceho písomnéhosúhlasu poskytovatel'a akékolVek zmeny, úpravy alebo opravy.

Prijímateľ:

a) pri opakovaných nedostatkoch a poruchách, ktoré bránia po dobu dlhšiu ako 3 pracovné dni v
riadnom užívaníZariadenia' ak poskytovatel' nezabezpečil bezplatné zapožičanie náhradného
zariadenia ani po písomnejvýzve prţímatel'a.

2'

3.
4.

odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musív ňom byť konkrétnym a nezameniteľným
spÔsobom formulovaný dÔvod odstúpenia od zmluvy, inak je neplatné. V prípade odstúpenia
ktorejkol'vek zmluvnej strany od zmluvy je odstúpenie účinnédňom dorucenia písomného
odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade, ak druhá zmluvná strana odoprĺe prevzatie
odstúpenia od zmluvy, je odstúpenie účinnédňom, ktoÚ vyznačípošta na zásielke ako deň
odmĺetnutia prevzatia zásielky, prípadne deň vrátenia zásielky kuriérom ako nedorucenej. V prípade,
ak druhá zmluvná strana odstúpenĺe od zmluvy neprevezme, je odstúpenie platné v siedmy deň po
dnĺ uloŽenia zásielky obsahujúcej odstúpenie na pošte, prípadne v deň vrátenia tejto zásielky
kuriérom ako nedoručenej.
Poskytovatel' je oprávnený fyzicky odňať prijĺmatel'ovi Zariadenie v prípade, ak prijímatel' neuhradil
faktúru vystavenú na úhradu ceny podl'a cl. lll tejto zmluvy alebo na iné peňaŽné plnenie podl'a tejto
zmluvy v lehote'ĺ5 dní odo dňa splatnosti. Takýto úkon poskytovatel'a sa povaŽuje za platné a účinné
odstúpenie od zmluvy a má rovnaké úcinky ako platné a úěinnéodstúpenie od zmluvy'

V prípade predčasnéhoukončenia platnosti a účinnostitejtozmluvy z dÔvodov na strane prijímatel'a
(najmä v zmysle článku X tejto zmluvy) je poskytovatel' oprávnený účtovaťprijímateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 5oo/oZo sumy všetkých peňaŽných plnenĺ uvedených v čl. lll ods. 1 ako poloŽky Fix,
ktoré by inak prţímatel' bol povĺnný zaplatiť za obdobie od predčasnéhoukončenia platnosti tejto
zmluvy do času, ked' by sa platnosť a účinnosťzmluvy bola bývala ukoncila riadne (teda uplynutím
lehoty podl'a cl. Vlll tejto zmluvy), a následne prţímateľje povinný ju zaplatiť' Zmluvná pokuta je
splatná v lehote 14 kalendámych dní odo dňa vystavenia faktúry poskytovatelbm. Právo poskýovatel'a
uplatnĺťsi voci prţímatel'ovĺnáhradu škody týmto nie je dotknuté. Poskytovatel' je oprávnený
poŽadovať aj náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.
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1.
2.
3.
4'

5.

o.

xl.

Poskytovatel' zodpovedä za Škodyzavinene sposobené jeho zamestnancami prijímatel'ovi
v sÚvislosti
s prevádzkou _Zarĺadenia, pokial' sa ich zavinenie preúkáŽe, a do plnej vyśrýpreukázanej škody,
najviac však 300 000,- €.
Poskytovatel' nezodpovedá za škody vzniknuté posobením vyššejmoci a za škody, ktoré nezavinil.
Prijímatel' zodpovedá za akúkolVek škodu spôsobenú treĘ osobe/tretím osobám v súvislosti
s
prevádzkou a uŽívaním Zariadenia pocas doby trvania tejto zmluvy, a to v plnom rozsahu.

Pĺijĺmateľv plnom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré poskytovatel'ovi vznĺknúpouŽitím Príslušenstva
alebo Spotrebných materĺálov, ktoré neboli dodané poskytovatel'om, alebo pbuŽitíń p"|Ĺr",
in.ého rnýstupného média alebo spiniek pre spinkovacie tňediče, ktoých druh a vlastnosti
nie '".p.
sú v
súlade s odporučenĺamĺvýrobcu zariadenia uvedenými v návode na bbsluhu, alebo inak schválené
poskytovatelbm.

Pĺ'ljímatel' v plnom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré poskytovateĺ'ovi vzniknú tým, Že prţímatel'
alebo iné, v mene a so súhlasom či vedomím prijímatel'a konajúce osoby alebo osoby, 'rton1m prístup
k Zariadeniu umožnil prijímatel', narábajú so'Záriadením v rozpore s návodom ná'onslűnu, alebo
narábajú so Zariadenĺm hrubo alebo neodborne, aĺebo ho uŽívajúiným neŽ obvyklým sposobom
alebo
na iný účel,neŽ na ktoý je určené.Prijímatel'tieŽ v plnom rozsahu źodpovedá ź" śrooý,ktoré
vzniknú
poskýovatel'ovĺ stratou, zničením,poškodením alebo krádeŽou Zariädenia alebo jáńo
častíalebo
Príslušenstva, alebo vandalizmom.

Náklady vznĺknutéposkytovatel'ovi na obstaranie nového Zarĺadenia alebo jeho častíalebo
na opravu
Zariadenia uhradí po.skytovatel'ovĺ prţímatel', a to aŽ do výšky zostatkovej ceny Zariadenia podl'a
článku Xll, odsek 1 Ęto zmluvy'

xll.
1

Zodpovednosťzaškody.

odkúpenie Zariadenia.

Pokial' sa tak zmluvné strany dohodnú, prţímateľmôŽe odkúpiťZariadenie po ukončeníplatnosti
a
účinnostizmluvy za predpokladu, že uhradil poskytovatel'ovi vŠetky süoje finančnézáväzky

vyplývajúce z tejto zmluvy, za zostatkovú cenu vypočítańúpodl'a Vzorca
ĹZC)= [cNZ]x ([X+11- IPUP]) / tX]
... zostatková cena, za ktorú prijímatel'odkúpiZariadenie
[cNZ] ... cena nového Zariadenia (ktorého poskytnutie jelbolo predmetom tejto zmluvy) podlä
odseku 3 tohto článku
pocet prijímatel'om skutočne uhradených mesacných platieb zapoložky Fix podl'a
PUP]
cl
lll. ods. 1 tejto zmluvy
... počet mesiacov plánovaného trvania zmluvy podl'a článku Vlll. tejto zmluvy

lzc],

tX1

Poznámka: Pri ukončenízmluvya následnom odkúpeníZariadenia po uplynutí riadnej doby
trvania
zmluvy ffi mesiacov,
odkupnej (zostatkovej) ceny vo výške 1/Ń Ańý nového Zariadenia
ievýška
podľa odseku 3 tohto článku.
2

Ak je vypocítaná zostatková cena podl'a predošléhoodseku menšia ako 1 €, upraví sa skutočná
zostatková cena na sumu
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3.

Pre potrebu výpočtu zostatkovej ceny Zariadenia a prípadnej náhrady škody je cena nového
Technického zariadenia a jeho Príslušenstva urcená nasledovne (ceny bez DPH):

Canon |-SENSYS MF 443dw
Dovoz, inštalácia a zaškolenie obsluhy

290,- €
12o,- €
410,-

Celkom

4'
5.

1'
2.
3.
4.
5.

Prijímatel' je povinný oznámiť záujem o odkúpenie Zariadenia poskytovatel'ovi písomne
najneskor do 5 kalendárnych dní od ukončenia platnosti a úcinnosti tejto zmluvy'

v

ę.

lehote

V prípade' Že po uplynutí doby trvania zmluvy príde k odkúpeniu Zariadenia zo strany prţímatelä,je
nevyhnutné aplikovať na toto odkúpenie ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky platné a
účinnév deň odkúpenĺa.

XIIl. Záverečnéustanovenia.

Zmeny obsahu tejto zmluvy je moŽné uskutocniť na základe dohody oboch zmluvných strán, a to
výlucne formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré musia byť
očĺslované.

Vzťahy v tejto zmluve bliŽšie neupravené

sa riadia ustanoveniami zákona c. 513/1991 zb'
obchodného zákonnĺka, prípadne ustanoveniamizákona č,' 40fi964 Zb. občianskeho zákonníka.
Na znak súhlasu s obsahom zmluvy a na znak slobodného pĘavu vôle oboch zmluvných strán je
zmluva zástupcami oboch zmluvných strán vlastnoručne podpísaná'
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každúzmluvnú stranu.

Platnosť zmluvy nastáva dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami

doručenia predmetu tejto zmluvy na miesto umiestnenia.

a

úcinnosť dňom

Santovka, dna: 4.6.2020

|ľ
za

-t^

za prijímatel'a
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