
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie stužby a o servis nej činnosti
číslo FF 804_í9_034

uzatvorená podľa ustanovenia s 269 ods. 2 obchodného zákonníka a $721a nasl. občianskeho
zákonníka

a

medzi

,,Poskytovatel'om"

obchodné meno
sídlo
zastúpeným
lČololČ/lČDPH
banka / účet
registrácia v oR

prevádzka
kontakt
telefÓn
fax
e-mail
IBAN:
SWIFT/BIC

Dispečing:
telefon / fax
e-mail

,,Príjímatel'om"

obchodné meno
sídlo
zastúpeným
tco
DlČ
lČDPH
banka / účet
IBAN
SWIFT/BIC
registrácia v oR

prevádzka
kontakt
mobil
telefón
fax
e-mail

CBC Slovakia s.r.o.
Nové záhrady li9, 821 05 Bratislava
Tomáš Holova
44 773 293 ĺ 2022842789 / SK70200001 30
Slovenská sporiteľňa, a.s., účet Óíslo 51 5988 9502 / o9oo
okresný súd Bratislava l, oddiel: Sro, vloŽka č.: 58631/B

CBC obch. PP Holova
Tomáš Holova
090387031 5

tomas. holova@cbcslova kia. sk
sK21 0900 0000 0051 5988 9502
GIBASKBX

0850 11 1515 I 02t482 01 199
dispecing @cbcslovakia.sk

obec Malý Slavkov
Gerlachovská 36ĺ52, 0600'ĺ Malý Slavkov
Ladislav Oravec
31 984673
2020710109

UnĺCredĺt Bank / 6608182014l1111
sK56 I 11 1 0000 0066 0818 2014
UNCRSKBX

Gerlachovská 36ĺ52 06001 Malý Slavkov
Ladislav Oravec
091 1 54031 7
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Preambula (Vymedzenie pojmov)

1. Pojmy uvedené v tejto zmluve majÚ a pri výklade tejto zmluvy je potrebné im pripisovať, pokiaľ z
niektorého ustanovenia zmluvy alebo z dodatku zmluvy alebo z prĺlohy zmluvy nevyplýva inak, význam
uvedený v tejto Preambule.

2. Názvy článkov, odsekov a bodov tejto zmluvy plnia výlučne orientačnú funkcĺu a nemoŽno z nich
vyvodzovať Žiadne závery ohľadom obsahu práv a povinnostĺ účastníkov zmluvného vzťahu zaloŽeného
touto zmluvou.

3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom výklade pojmov pouŽívaných v zmluve

a) Technickým zariadením sa rozumĺe 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 ilánku l. odsek 6 tejto zmluvy.

b) Príslušenstvom sa rozumie kaŽdá súčasť Technického zariadenia a kaŽdá Vec tvoriaca
príslušenstvo Technického zariadenia, ktorá rozširuje jeho funkčnosť a ktorá sa pri obvyklom
pouŽívanĺ Technĺckého zariadenia zodpovedajúcom predpísaným uŽívatel'ským postupom
opotrebuje v časovom Úseku rovnakom, ako doba odpisovania Technického zariadenia.
PrísluŠenstvom sa rozumejú výlučne také veci a súčasti veci, ktoré sú ako Príslušenstvo výslovne
uvedené v tejto zmluve.

c) Zariadením sa rozumie Technické zariadenie a zároveň PrísluŠenstvo.

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

l. Predmet zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nasledovného Zaĺiadenia

Canon: Canon iRAC3525i
výrobnéčíslo: 2GE16327
kontrolné číslo: BN968

a Prĺslušenstva:

Canon dvojpriechodový podávač DADF-AV'ĺ, Canon podstavec s2, iRAc3sxx, Doprava, lnŠtalácia,
Zaškolenie obsluhy, originálny toner

Poskytovatel' prenecháva Zariadenie prijímatel'ovi, aby ho pouŽíval v dojednanej dobe v súlade s
ustanoveniami tejto zmluvy. Prĺjímatel' Zariadenie prijíma na uŽívanie počas dojednanej doby a
zaväzuje sa platiť poskýovatel'ovi dohodnutú cenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

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

4. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností predmetom tejto zmluvy nie je poskytovanie rozmnoŽovacej
sluŽby v zmysle zákona č. 18512015 Z. z' - Autorský zákon' Poskytovatel' z uvedeného dÔvodu
neodvádza za zhotovené rozmnoŽeniny Žiadne poplatky v zmysle uvedeného zákona. Vysporiadanie
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týchto pop|atkov v odÔvodnených prípadoch (napr. pri nájme kopírovacieho zariadenia, faxu a pod. a
pri poskytovaní rozmnoŽovacích sluŽieb za úplatu tretím osobám) je povinný zabezpečiť výlučne
prijímateľ.

Stavy počítadiel Zariadenia ku dňu podpisu tejto zmluvy
čiernobiele kópie a výtlačky (counter 101): 0
iiernobiele kópie a výtlačky (counter 102): 0
óiernobiele kópie a výtlačky (counter 109): 0
farebné kópie a výtlaóky (counter 124): 0

BliŽšia Špecifikácia parametrov Zariadenia a Spotrebného materiálu

Mesačné nasadenie: doporuÓené 4 - 10 tisíc normostrán,
maximálne 65000 normostrán

Rýchlosť tlače/ kopírovania iiernobielo: 25 A4ĺmin',
l5 A3/min.

Rýchlosť tlače/ kopírovania farebne: 25 A4ĺmin',
15 A3/min.

Životnosť zariadenia:'l oooooo normostrán

Typ tonerových náplní . tcexv49bk, tcexv49cy, tcexv49ma' tcexv49ye
VýťaŽnosť tonerových náplní: 36000, 19000, 19000 19000 normostrán
Typ bubnových jednotiek : bjirac33xxbcmy, bjirac33xxbcmy, bjirac33xxbcmy, bjirac33xxbcmy

Životnosť avýdrŽ spotrebného materiálu je daná jeho výrobcom v zmysle noriem lso/lEc 19752 pĺe
monochromatickú a lSo/lEC 19798 pre farebnú tlač. Uvedené normy stanovujú výťaŽnosť tonerových
náplní, počet zhotovených normostrán, pri štandardných podmienkach, vrátane percentuálneho
plošného pokMia normostrany tonerom. Pre monochromatickú čiernu tlač a kopírovanie norma
uvádza ako štandardné plošné pokrytie normostrany tonerom v rozsahu 5 o/o. Pre farebnú tlai a
kopírovanie norma uvádza Štandardné plošné pokrytie normostrany tonerom v rozsahu 5 % pre kaŽdú
jednu farbu, teda spolu 20 o/o pre štandardne pouŽívaný štvorfarebný systém. Pre potreby tejto zmluvy
sa upravuje pre monochromatickú čiernu tlač a kopĺrovanie plošné pokrytie normostrany tonerom na 7
%o. Pre farebnú tlač a kopírovanie sa upravuje pokrytie normostrany stanovené na 7 o/o pre kaŽdú
jednu farbu, teda spolu 28 o/o pre Štandaľdne pouŽĺvaný štvoŕarebný systém.

Zmluvné strany sa dohodlĺ, Že prenechanie Zariadenia prijímateľovi potvrdia v písomne vyhotovenom
preberacom protokole k Zariadeniu, v ktorom uvedú najmä stav Zariadenia, V akom ho poskytovateľ
prenecháva do uŽívania prĺjímateľovi, účel uŽívania, dátum a podpisy osÔb oprávnených za obe
zmluvné strany Zariadenie odovzdať a prevziať.

ll. Umiestnenie Zariadenia.

Zariadenie bude umiestnené na základe dohody poskytovateľa a prijĺmateľa. Umiestnenie Zariadenia
(ktore je zároveň miestom dodania) je:

Gerlachovská 36/52' 06001 Malý Slavkov

6.

7
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lll. Gena.

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

názov mesačný paušál cena za 1 ks
PoloŽky Fix (zajeden mesiac)
Cena za poskytnutie Technického zariadenia
Cena za poskytnutie Prĺslušenstva
Servisný poplatok Advance
PoloŽky Flex
Cena čiernobielej normostrany
Cena farebnej normostrany

40'37 €
9'80 €
3'00 €

0'0085 €
0,0430 €

2.

4.

3

mesačný pauŠál celkom 53,17 €

PoloŽky Fix a poloŽky Flex zahrňujú právo prijímateľa zhotoviť mesačne na Zariadení ľubovol'ný počet
normostrán za cenu stanovenú ako násobok ceny jednej normostrany a počtu zhotovených
normostrán, alebo ich ekvivalentu, uvedené včlánku lll. odsek 1' tejto zmluvy, pričom V cene
jednotlivých poloŽiek je zahrnutý prĺslušný Spotrebný materiál (okrem papiera, resp. inýcn výstupných
médií a spiniek pre spinkovacie triediče), servis Zariadenia počas trvania Zmluvy, ako aj celková céna
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 článku Vl., odsek '1 zmluvy.

Ako normovaná čiernobiela strana (normostrana) sa počíta 1 kópia alebo výtlačok formátu A4. Pre
potreby zúctovania počtu čiernobielych normostrán sa za formát A4 považujú aj formáty menšie ako
A4. Formát A3 sa započĺtava ako 2 kusy formátu A4 a obojstranná kÓpia alebo výtlačok sa počítajú
ako dvojnásobok počtu kÓpiĺ alebo výtlačkov rovnakého formátu jednostranného. Ak Zariadenie
umoŽňuje zhotovovať farebné kopie alebo výtlačky, platia pre stanovenie počtu vyhotovených
normovaných farebných strán analogické pravidlá ako pre normované čiernobiele strany.

Všetky ceny uvedené v tomto článku sú bez DPH. Prijímatel' je povinný uhradiť DPH v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov platných ku dňu zdanitel'ného plnenia kaŽdej platby. Ak
dÔjde počas trvania tejto zmluvy k zmene všeobecne záväzných predpisov, upravujÚóich sadzbu
DPH, prípadne iné prvky dane z pridanej hodnoty, je poskytovatel' oprávnený a povinný v tomto
zmysle upraviť výšku ceny a prijĺmatel' je povinný túto zmenu akceptovať.

Prijímatel'podpisom tejto zmluvy berie na vedomie a súhlasĺs tým, Že Poskytovateľ mÔŽe kaŽdoročne
s účinnosťou od 1. januára zvýšiť cenu za FlX poloŽku Servisný poplatok a cenu za vŠetky poloŽky
FLEX o zvýŠené náklady na strane Poskytovatel'a a to hlavne o cenu práce, dopravné náklady, cenú
za energie a podobne. o tomto zvýŠení nebude spísaný dodatok k tejto zmluve' V prípade, Že dÔjde k
medziročnému zvýŠeniu ceny o viac ako 4o/o bez DPH oproti výške stanovenej v roku
predchádzajúcom, je Prijĺmateľ oprávnený zmluvu alebo jej časť ukončiť s jednomesačnou
výpovednou lehotou. Prijímateľ je oprávnený ukončiť iba tú časť zmluvy, v rámci ktorej sú
poskytované sluŽby, u ktoých Poskýovatel'navýšil odmenu za ich poskýovanie a to o viac ako 4o/o.
Ukončenie časti zmluvy nemá Žiadny vplyv na poskytovanie d'alŠích sluŽieb vyplývajúcich zo zmluvy a
na súvisiace práva a povinnosti.

5

lV. PIatobné podmienky.

1. Cenu za poloŽku Fix a cenu za poloŽku Flex bude uhrádzať prijímatel' na základe faktúry vystavenej
poskýovateľom.

2. Poskytovatel' vystavuje prijímateľovi faktúry na cenu za poloŽku Fix a na cenu za poloŽku Flex jeden
krát mesačne. Prvá faktúra bude vystavená ku dňu '12.11.2019 (deň / mesiac / rok), d'alŠie následne
vŽdy k rovnakému dňu v mesiaci (a ak taký deň v mesiaci nie je, k poslednému dňu v mesiaci), pokial'
nebola s prijímatel'om dohodnutá iná periodicita. Splatnosť faktúr je 't4 kalendárnych dní od dňa
vystavenia faktúry. V prĺpade, ak poskytovatel' prijímatel'ovi faktúru vystaví po dni dohodnutom vyŠšie
v tomto odseku, doba splatnosti takejto faktÚry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenĺa.
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Prijímateľovi bude pravidelná mesačná faktúra doručovanáelektronicky na základe článku V'Elektronická faktÚra. 
.V 

prípade, Že Prijímatel'vyŽaduje zasielanĺe papierové; faktúry, má Poskytovateľprávo spoplatniť kaŽdejedno zaslanie sumou s,oo c 
_

V p'ĺĺpade, ak prĺjĺmateľ neuhradí faktÚru v termíne jej splatnosti, má poskytovateľ právo Žiadať odprijímateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške'ó,ob Yo dlžnej 
'jmy 

'." 
Ŕazaý aj začatý deňomeškania, aŽ do úplného zaplatenia ceny.

V prípade, ak prijĺmateľ neuhradí faktúru v termíne jej splatnosti, má poskytovateľ súčasne právoprechodne zablokovať prijĺmateľovi moŽnosť uŽívať záriädenie, ato aŽdo času úplnej úhradý ĺaŕiĺí.
Pravidlá pre doručovanie elektronickej faktúry sa riadia ustanoveniamĺ článku V' Elektronická faktúra.Ak faktúra bude doručovaná poŠtovou spoločnosťou, ustanovenia článku V. Elektronická faktúranevchádzajú do platnosti.

V. Elektronická faktúra.
1. Elektronická faktúra je v zmysle $ 71 ods. 1 zákona o DPH daňovým dokladom.
2. Elektronická faktúra neobsahuje zaruiený elektronický podpis.
3' cBc Slovakia s.r.o. sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať na kontaktný e-mailstarosta@obecmalyslavkov.sk pre zasielanie elektronických faktúr.
4. Elektronická faktúra sa povaŽuje za doručenú dňom odoslania.
5' Prijímateľ sa zaväzuje informovať CBC Slovakia s.r.o. o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv nazasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktnéhó e-mailu prá zasielanie_ elektronických

faktúr.

6' Prijímateľ potvrdzuje, Že má výlučný prĺstup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie elektronických
faktúr, CBC Slovakia s'r.o. nezodpove,dá za akýkoľvek únik informácii z e-mailu prijímateľa.

7' CBC Slovakia s.r'o. nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť Údajov spÔsobené poruchoupočas doručovania prostredníctvom sĺete internet. CBC Slovakia s.r.o. nezodpovedá za škodyvzniknuté z dÔvodu nekvalitného pripojenia prijímateľa do siete internet, alebo vzniknuté z dÔvoduakejkoľvek nemoŽnosti prijímateľa pripojiť sa (získať prístup) do siete internet.
8' V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa prijímateÍ zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti

informovať CBC Slovakia s.r.o. prostredníctvom ó-mailovej adrósy: dispecinq@cbcšlovakia.sk . Vprípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa predcňádzajĺôe;-fity šá élertronic a-ErtĺrapovaŽuje za riadne doručenú a CBC Slovakia s.r.o' nie je povinnýjej ódoslánie preukazovať.
9' Prijímateľ je 

-opľávnený odvolať zasielanie e|ektronickej faktúry a to písomným oznámenímdoručeným cBc Slovakia s.r.o. odvolanie je účĺnne uplyňutím kalendárneho štvrťroka
nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, v ktorom bolo odvolanie óoručene.

Vl. Povinnosti poskytovatel'a.
Poskytovateľ dopraví Zariadenie na miesto uvedené v článku ll. tejto zmluvy, nainŠtaluje ho, uvediedo prevádzky a zaŠkolí obsluhu Zariadenia, o čom bude spísaný protokol'podpísaný'školiĺeľom áškoleným. Cenaza tieto činnosti je 0 eur (slovom nula eur). Na úňradu tejto ceny sa úzťahuje čl. lV.
tejto zmluvy primerane.

Poskytovateľ je povinný vyjadriť sa k písomnému návrhu prĺjĺmatel'a na premiestnenie Zariadenia. Vprípade, ak sa poskytovateľ k návrhu prijĺmateľa nevyjadrí dó 14 pracovnyct onĺ od preukázatel'ného
doruienia, má sa zato, Že s návrhom súhlasí. Návrh-ňa premiestnenie Záriadenia musí byť doručenýposkytovateľovi doporučenou zásielkou s doručenkou, inak fikcia podl'a predchádzäjúcej vetý
nenastúpi.

Poskytovateľ a prijímateľ sa mÔŽu dohodnúť na odkÚpení Zariadenia v zmysle článku Xll. tejto
zmluvy.

2

3
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4 Poskytovateľ 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 médií a spiniek pre spinkovacie
triediče), pokial' nebolo dohodnuté inak. UdrŽbou a opravami Zariadenia podľa tejto zmluvy sa
rozumie činnosť nad rámec výkonov popísaných v návode na obsluhu, ktoý prijímateľ obdrŽal
a v zmysle ktorého je povinný postupovať. Prijĺmateľ je povinný umoŽniť poskytovateľovi
uskutočňovanie vyŠšie uvedených činností a poskytnúť mu v tomto ohľade všetku potrebnú
a poŽadovanú súóinnosť.

Ak sa na Zariadení počas trvania platnosti a úiinnosti zmluvy vyskytne technická porucha, je
poskytovateľ povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdrŽaní oznámenia o poruche od
prijĺmatel'a dohodnutým spÔsobom vykonať technický zásah kvalifikovaným servisným technikom s
cieľom poruchu odstrániť. Ak poskytovateľ nedokáŽe odstrániť poruchu Zariadenia v lehote troch
pracovných dní po oznámení poruchy, je povinný najneskôr v Štvrtý pracovný deň poskytnúť
prijímateľovi bezplatne vrátane dopravy primerané náhradné zariadenie na dobu, neŽ bude porucha
pôvodného zariadenia odstránená.

Prijĺmateľ je povinný technické poruchy na Zariadení hlásiť poskytovateľovi prostrednĺctvom sluŽby e-
maintenance ADVANCE. V prĺpade, Že sluŽba e-maintenance ADVANCE nie je v zmysle článku Vll'
odsek B súčasťou predmetu zmluvy, je prijĺmateľ povinný technické poruchy na Zariadenĺ nahlásiť na
dispečing poskytovateľa prostredníctvom emailu alebo telefonicky na adresu a óĺsla uvedené
v záhlavi tejto zmluvy. Prijímateľ je povĺnný technickú poruchu Zariadenia oznámiť bezodkladne,
najneskÔr vŠak do 2 dnĺ po tom, ako sa o nej dozvedel. Prijĺmatel' poskytovateľovi v plnom rozsahu
zodpovedá za škodu, ktorá na Zariadení vznikne v dÔsledku porušenia tejto povinnosti.

Ak poskytovateľ nedodŽĺ povinnosti podľa odseku 5, má prijímateľ právo poŽadovať' aby mu
poskýovateľ zaplatil zmluvnú pokutu vo výške 1% z jednq mesačnej ceny Zariadenia (teda z jednej
mesačnej ceny za poskytnutie Technického zariadenia a zároveň z jednej mesainej ceny za
poskytnutie PrísĺuŠenstva) za kaŽdý i zač,atý deň porušenia povinnosti.

Vll. Povinnosti prijĺmatel'a.

Prijímatel' je povinný umiestniť Zariadenie v zodpovedajúcich priestoroch, na mieste uvedenom
v článku ll' tejto zmluvy, a pouŽívať ho obvyklým spÔsobom, vŽdy vŠak podľa návodu na obsluhu a
na účel, na ktoný je uriené. Prijĺmateľ je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku Škodám na
Zariadení. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom
rozsahu.

Prijímatel' je povinný pouŽívať na prevádzku Zariadenia |en Spotrebný materiál dodaný
poskytovatel'om. To neplatí, pokiaľ ide o papier, resp. iné výstupne mediá a spinky pre spinkovacie
triediče, pričom však druh a vlastnosti papiera, resp. iných výstupných médií a spiniek pre spinkovacie
triediče podľa tejto vety musia byť v súlade s odporučeniami výrobcu Zariadenia uvedenými v návode
na obsluhu alebo inak schválené poskytovateľom.

Prijĺmatel' je povinný zamestnancom poskytovateľa vykonávajúcim servis a odpočty počítadiel
umoŽniť prístup k Zariadeniu v termĺnoch určených poskytovateľom. Zároveť'l prijímateľ strpí na
nevyhnutný čas výkon prác servisného technika potrebných na výkon udrŽby, opravy alebo úpravy
Zariadenia.

Poskytovateľ má právo Žiadať od prijĺmatel'a náhradu ceny Spotrebného materiálu, ktoým je toner,
v prípade, ak prijímateľ zhotovil na Zarĺadení kopie s vyšším pokrytím, ako je uvedené článku l. odsek
6. tejto zmluvy a prijĺmateľ je následne povinný ju zaplatiť. Na náhradu ceny Spotrebného materiálu
podl'a predchádzajúcej vety vystaví poskytovatel' prijímatel'ovi samostatnú faktúru. Na fakturáciu
náhrady ceny podľa tohto odseku sa primerane vzťahujú dojednania čl' lV tejto zmluvy o platobných
podmienkach. Ceny za Spotrebný materiá|, ktoým je toner podľa tohto odseku, ktoré nie sú uvedené
v tejto zmluve' sa riadia aktuálnym cenníkom zverejneným v zákazníckej zone prĺstupnej po zadaní
prístupového hesla prijímatel'a na www.cbcslovakia.sk. Prijĺmatel' prejavuje neodvolateľný súhlas
s cenou za takéto dodávky tým, Že zhotoví na Zariadení kópie s vyššĺm pokrytím, ako je uvedené v
článku l. odsek 6. tejto zmluvy.
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5 Zariadenĺe je počas celej doby trvania tejto zmluvy predmetom výlučného vlastníctva poskytovatel'a.
Prijímateľ nie je oprávnený ho scudziť, zĺiadiť k nemu Žiadne vecné ani záväzkové právo v prospech
vlastný či tretej osoby, dať ho do nájmu alebo podnájmu tretej osobe, vypoŽičať ho tretej osobe,
pouŽiť ho ako záloh alebo inú záruku, ani premiestniť ho mimo dohodnuté miesto bez
predchádzajúceho výslovného písomného súh lasu poskytovateľa'

6. Po ukončení trvania tejto zmluvy, vrátane ukončenia zmluvy v dÔsledku odstúpenia od tejto zmluvy
uskutočneného ktoroukoľvek zmluvnou stranou, je prijímateľ povinný do troch kalendárnych dní od
ukončenia tejto zmluvy umoŽniť vrátenie Zariadenia poskytovateľovi v stave zodpovedajúcom dobe
jeho prevádzky a spĺsať o vrátenĺ Zariadenia preberacĺ protokol podpísaný zástupcami oboch
zmluvných strán' Súčasne je povinný v rovnakej lehote uhradiť poskytovateľovi všetky zostávajúce
záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä neuhradené fakturované sumy, náhradu škody v prípade
poŠkodenia, straty alebo zničenia Zariadenia a pod. V prípade' ak prijímateľ neuhradí svoje záväzky v
tomto termíne, je poskytovateľ oprávnený poŽadovať, aby mu prijímateľ uhradil zmluvnÚ pokutu
0'05% z čiastky, s úhradou ktorej je prijímateľ v omeškani, za kaŽdý aj zač,atý deň omeŠkania. V
prípade, ak prijímateľ neumoŽnĺ poskytovateľovi odobrať Zariadenie vo vyŠšie stanovenej lehote, je
poskytovateľ oprávnený poŽadovať, aby mu prijĺmateľ uhradil zmluvnú pokutu vo výške 1 o/o z ceny
nového Zariadenia uvedenej v čl' Xll. ods. 3. tejto zmluvy za kaŽdý i zaiaÍý deň, aŽ do vrátenia
Zariadenia' Zmluvná pokuta je splatná v lehote í4 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry
poskýovateľom.

7. Prijímateľ nie je oprávnený vykonávať samostatne aĺebo prostredníctvom tretej osoby odliŠnej od
poskytovatela na Zariadení Žiadne úpravy a opravy.

B. Súčasťou predmetu zmluvy je sluŽba eMaintenance Advance prostredníctvom ktorej bude
poskytovateľ sledovať stavy počítadiel Zariadenia, chybové hlásenia Zariadenia a zabezpečovať
zásobovanie Zariadenia Spotrebným materiálom, najmä tonerom. Poskytovateľ sa s prijímateľom
dohodnú na optimálnom stave tonerových zásob pre kaŽdé zariadenie samostatne.

9. Ak z technických dÔvodov nie je moŽné nainŠtalovať na Zariadenie sluŽbu eMaintenance, prijímateľ je
povinný po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy v stanovenom intervale odpočtového obdobia
zadávať na portáli http://www.cbcslovakĺa.sk odpočet stavu kópií vyhotovených Zariadením, pričom
bude k odpočtu vyzývaný e-mailom zasielaným na adresu povereného pracovníka prijímateľa:
starosta@obecmalyslavkov.sk. Absencia výzvy nezbavuje prijĺmatel'a povinnosti po nadobudnutí
platnosti a účinnosti zmluvy v stanovenom intervale odpočtového obdobia zadávať na portáli
http://www.cbcslovakia.sk odpočet stavu kópií vyhotovených Zaĺiadením. V prípade nefunkčnosti
portálu zabezpečí odpočet na vlastné náklady poskytovateľ.

'l0. Ak prĺde k zmene povereného pracovníka prijímateľa (poverenie na činnosti podľa čl. Vll. ods. 9 tejto
zmluvy), prijímateľ (resp' jeho zástupca) je povinný bezodkladne nahlásiť túto zmenu e-mailom na
adresu odpocty@cbcslovakia.sk, alebotelefonicky na čĺsle centrálneho dispeiingu: 0850 11 í515'

Vlll. Doba trvania zmluvy.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 48 mesiacov odo dňa 12.11.2019

lX. Trvanie zmluvy.

Platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí:

a) uplynutím dohodnutejdoby uvedenej v článku Vlll. tejto zmluvy;
b) pĺsomnou dohodou zmluvných strán;
c) odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán na základe dôvodov uvedených v článku

X.;
d) zánikom alebo stratou Zariadenia

i'
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2. Ukončenie platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa nevzťahuje na nároky poskytovatel,a na úhradupeňaŽných plnení, na ktore poskytovateľovi vznikol nároŔ pred ukončenĺm'platnosti a účinnostizmluvy' Ukončenie platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa nevzťahuje na nároky poskytovatel,a, ktorévznĺkli v rámci zmluvného vzťahu zaloŽeného touto zmluvou ako nároky na'náhradu Škody, ktorávznikla počas trvania zmluvy. Ukončenie platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa nevzťahuje na nárokyposkytovatel'a nazaplatenie zm|uvnej pokuty, pokiaľ tento nároŕ bol uplainený najnesk'Ôr 15 dnĺ pó
skončení platnosti a Účinnosti zmluvy.

x. odstúpenie od zmluvy.
Zmluvné strany mÔŽu od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dÔvodov
Poskytovatel':

a) ak prijímatel' opakovane a naprĺek písomnej výzve poskytovatel'a poruŠuje povinnosti
vypĺývajúce z tejto zmluvy; t.j. porušenie najmä avŠak nie výlučne akýchkolVek povĺnností
prijímatel'a uvedených v čĺánku Vll. tejto zmluvy,

b) ak prijímatel'neuhradilfaktúru vystavenú na úňradu ceny podl'a čl' lll. tejto zmluvy alebo na
iné peňaŽné plnenie podľa tejto zmluvy najneskÔr v lehoĺe'15 dní odo dňä splatnosti;c) v prípade premiestneniaZariadenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovatel'a;

d) v prípade, ak prĺjímatel'dá Zariadenie do nájmu a'lebo podnájmu alebo uŽívanĺa tiete; osóbe,alebo ho pouŽĺje ako záloh alebo inú záruku, alebo iĺ nemú zriadi akékol'vek vecn'é alebozáväzkove právo v prospech vlastný alebo tretej osoby, alebo uskutočnĺ akékol'ver ĺŔóňýsmerujúce k tomu, aby dal zariadenie do nájmu aieuo póonájmu, uŽívania tretej osoby, alebó
k jeho pouŽitiu ako zálohu alebo inej záruky, alebo kzriadeniu záväzkového áteoo úecnehopráva k Zariadeniu V prospech tretej osoby, a to aj v prípade, ak pÔjde o právne úkony nulitne
alebo neplatné

e) vprípade, ak prijímatel'vykoná na Zariadení sám alebo prostredníctvom tretej osoby bezpredchádzajúceho pĺsomného súhlasu poskytovatel'a akékol'vek zmeny, úpravy alebo opraúy.

Prijímatel':
a) pri opakovaných nedostatkoch a poruchách, ktoré bránia po dobu dlhŠiu ako 3 pracovné dni

v riadnom uživaní Zariadenia, ak poskytovatel' nezabezpečil bezplatné zapoŽičanie náhradného
zarĺadenia ani po pĺsomnej výzve prijímatel'a.

odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí v ňom byť konkrétnym a nezamenitel,ným
spôsobom formulovaný dÔvod odstúpenia od zmluvy, inak je neplatné. Ý prípade odstúpeňia
ktorejkol'vek zmluvnej strany od zmluvy je odstúpenie Účinné dňom doručenia písomného odstúpenia
od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade, ak druhá zmluvná strana odoprie prevzatie
odstúpenia od zmluvy, je odstúpenie účĺnné dňom, ktoý vyznačí poŠta na zásielke ako deň
odmietnutia prevzatia zásielky, prĺpadne deň vrátenia zásielky kuriérom ako nedoručenej' V prípade,
ak druhá zmluvná strana odstúpenie od zmluvy neprevezme, je odstúpenie platné v siedmy deň po
dnĺ uloŽenia zásĺelky obsahujúcej odstúpenie na pošte' prípadne v deň vrátenia tejto zásielky
kuriérom ako nedoručenej.

Poskýovateľ je oprávnený fyzicky odňať prijímateĺ'ovi Zariadenie v prípade, ak prijĺmatel' neuhradil
faktúru vystavenú na úhradu ceny podl'a čl' lll tejto zmluvy alebo na iné peňaŽné plnenie podl'a tejto
zmluvy v lehote 15 dníodo dňa splatnosti. Takýto úkon poskytovatel'a sa povaŽuje za platné a účinné
odstúpenie od zmluvy a má rovnaké účinky ako platné a účinné odstÚpenie od zmluvy.
V prípade predčasného ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy z dÔvodov na strane prijĺmateľa
(najmä v zmysle čĺánku X tejto zmluvy) je poskytovateľ oprávnený účtovať prijímatel'ovi zmluvnÚ
pokutu vo výške 50oÄzo sumy všetkých peňaŽných plnení uvedených v čl' lll ods' 1 ako poloŽky Fix,
ktoré by inak prijímateľ bol povinný zaplatiť za obdobie od predčasného ukončenia platnosti tejto
zmluvy do času, ked' by sa platnosť a účinnosť zmluvy bola bývala ukončila riadne (teda uplynutim
lehoty podl'a čl. Vlll tejto zmluvy), a následne prijĺmatel' je povinný ju zaplatĺť. Zmluvná pokuta je
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splatná v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry poskytovatel'om. Právo
poskytovateľa uplatniť si voii prijímatel'ovi náhradu škody týmto nie je dotknuté. Poskytovatel' je
oprávnený poŽadovať aj náhradu Škody presahujúcu zmluvnú pokutu.

xl. Zodpovednosťzaškody.
1. Poskytovatel' zodpovedá za Škody zavinene spÔsobené jeho zamestnancami prijímatel'ovi v súvislosti

s prevádzkou Zariadenia, pokĺal' sa ich zavinenie preukáŽe, a do plnej výšky preukázanej škody,
najviac vŠak 300 000,- €.

2. Poskytovatel' nezodpovedá za Škody vzniknuté pÔsobením vyššej moci a za škody, ktoré nezavinil.
3. Prijímatel' zodpovedá za akúkolVek škodu spÔsobenú tretej osobe/tretím osobám v súvislosti

s prevádzkou a uŽívaním Zariadenia počas doby trvanĺa tejto zmluvy, a to v plnom rozsahu.
4. Prijímateľ v plnom rozsahu zodpovedá za Škody, ktoré poskytovateľovĺ vznĺknú pouŽitím

PrísluŠenstva alebo Spotrebných materiálov, ktoré nebolĺ dodané poskytovatel'om, alebo pouŽitím
papiera, resp. iného výstupného média alebo spiniek pre spinkovacie triediče, ktoých druh a
vlastnosti nie sú v sÚlade s odporučeniami výrobcu zariadenia uvedenými v návode na obšluhu, alebo
inak schválené poskytovatel'om.

5. Prijímatel' v plnom rozsahu zodpovedá za škody' ktoré poskytovatel'ovi vzniknú tým, Že prijímateľ
alebo iné, V mene a so súhlasom či vedomím prijímateľa konajúce osoby alebo osoby, 

-rton1m

prístup k Zariadeniu umoŽnil prijímatel', narábajú so Zariadením v rozpore s návodom ňa obsluňu,
alebo narábajÚ so Zariadením hrubo alebo neodborne, alebo ho uŽĺvajú iným neŽ obvyklým
spÔsobom alebo na iný účel, neŽ na ktoý je určené. Prijĺmatel'tĺeŽ v plnom rozsahu zodpovedá za
škody, ktoľé vzniknú poskýovatel'ovi stratou, zničením, poškodením alebo krádeŽou Zariadenia alebo
jeho častí alebo Prĺslušenstva, alebo vandalizmom.

6. Náklady vzniknuté poskytovatel'ovi na obstaranĺe nového Zariadenia alebo jeho častí alebo na opravu
Zariadenia uhradí poskytovateľovi prijímatel', a to aŽ do výŠky zostatkovej ceny Zariadenia podľa
článku Xll, odsek 1 tejto zmluvy.

xll. odkúpenie Zariadenia.
Pokial' sa tak zmluvné strany dohodnú, prijímatel' mÔŽe odkúpiť Zariadenie po ukončení platnosti
aúčinnosti zmluvy za predpokladu, Že uhradil poskytovateľovi všetky svoje finančné záväzky
vyplývajúce z tejto zmluvy, za zostatkovú cenu vypočĺtanÚ podl'a vzorca
lzcl= tcNzlx ([x+1]- IPUPI )/ txl L

lzcl ... zostatková cena, za ktorú prijímatel'odkúpiZariadenie ]

ICNZ] ... cena nového Zariadenia (ktoreho poskytnutie je/bolo predmetom tejto zmluvy) podl'a
odseku 3 tohto článku

tPUP] ... počet prijímatel'om skutočne uhradených mesačných platieb za položky Fĺx podl'a čl.
lll. ods. 'l tejto zmluvy

tX] ... počet mesiacov plánovaného trvania zmluvy podl'a článku Vlll. tejto zmluvy

Poznámka: Pri ukončenĺ zmluvy a následnom odkúpeni Zariadenia po uplynutí rĺadnej doby
trvania zmluvy [X] mesiacov, je výŠka odkupnej (zostatkovej) ceny vo výŠke 'll[X] ceny novehó
Zariadenia podl'a odseku 3 tohto článku.

Ak je vypočítaná zostatková cena podľa predoŠlého odseku menšia ako 1 €, upraví sa skutočná
zostatková cena na sumu '1 € bez DPH.
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3 Pre potrebu výpočtu zostatkovej ceny Zariadenia a prípadnej náhrady škody je cena nového
Technického zariadenia a jeho PrísluŠenstva určená nasledovne (ceny bez DPH):

Canon iRAc3525i 1690,- €
Canon dvojpriechodový podávač DADF_AV1 290,-€
Canon podstavec 52, iRAC3Sxx 12o,-€
Doprava, lnštalácia, Zaškolenie obsluhy, originálny toner 380,- €

Celkom

4. Prijímatel' je povinný oznámiť záujem o odkúpenie Zariadenia poskytovateľovi písomne v lehote
najneskÔr do 5 kalendárnych dní od ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

5. V prípade, Že po uplynutí doby trvania zmluvy príde k odkúpeniu Zariadenia zo strany prijímatel'a, je
nevyhnutné aplikovať na toto odkúpenie ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky platné
a účinné v deň odkúpenia.

xlll. Záverečné ustanovenia.

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

Vzťahy v tejto zmluve bliŽšie neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č' 513/1991 zb.
obchodného zákonníka, prípadne ustanoveniami zákona č,. 40l1964 zb. občianskeho zákonníka'

Na znak súhlasu s obsahom zmluvy a na znak slobodného prejavu vÔle oboch zmluvných strán je
zmluva zástupcami oboch zmluvných strán vlastnoručne podpísaná.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre kaŽdú zmluvnú stranu.

Platnosť zmluvy nastáva dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
doručenia predmetu tejto zmluvy na miesto umiestnenia.

V Malý Slavkov.
caríoĺ

dňa:12

.!Hr.F.

kytovatel'a za prijímatel'a

,-€2480
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