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Zmluva o prenájme tlačových zariadení a poskytnutí súvisiacich služieb 
uzatvorená v zmysle.§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znenf neskorších 

predpisov (ďalej tiež ako·,,Zmluva~) medzi: 

sídlo: 
zapísaným: 

v mene ktorého koná: 

ICO: 
ICDPH: 
DIC: 
bankové spojenie: 
IBAN; 

Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: 

Kontaktná osoba vo veciach technických: 

(ďalej tiež ako „Poskytovateľ') 

2: ·Objednávater 

sídlo: 

zapísaným: 

v mene ktorého koná: 

IČO: 
ICDPH: 
DIC: 
.bankové spojenie: 
IBAN: 
Kontaktná-osoba vo veciach zmluvných: 
Kontaktná osoba vo veciach technických: 

(ďalej tiež ako "Objednávateľ') 

(ďalej tiež spolu ako „zmluvné strany") 

z+ M seriis ä. -s. 

Martínčel<ova 17, 821 01 Bratislava 
Zapísaná v obchodnom .registri OS Bratislava 1, odd. 
Sa, vložka č.6531/8 
Peter Holáčik, výkonný riaditeľ na základe plnej moci 

44195591 
SK 2022615969 

MH Tepláren:ský:holding, .a;_s. 

Turbínova 3 
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
v odd.: Sa, vl. č. 7386/B 
Ing. Norbert Skákala, riaditeľ IT 
Ing. Marcel Vrátný, generálny riaditeľ 

36 211 541 
SK 2020048580 
20200485~0 
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Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa prenechať Objednávateľovi za odplatu do 
dočasného užívania tlačové zariadenia špecifikované v prilohe č.1 tejto Zmluvy a vykonanie 
súvisiacich služieb: 

a) dodanie tlačových zariadenl na určené miesto plnenia, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe 
č. 1 (ďalej ako "tlačové zariadenia") 

b) inštaláciu zariadení (rozbalenie, sieťové nastavenie, predvolené nastavenia služieb, 
skenovanie do mailu .. atď) 

c) zaškolenie obsluhy: základná obsluha jednotlivých funkcii tlačových zariadení, výmena 
spotrebného materiálu, zistenie stavu počítadla, riešenie jednoduchých problémov 
(zaseknutie papiera a pod ... ) pre dvoch zamestnancov na každom mieste plnenia 

d) poskytnutie návodu na používanie tlačového zariadenia v slovenskom jazyku. 
e) servisné služby podľa článku III. tejto Zmluvy (ďalej len ~s.ervisné služby"), 
f) online monitoring zariadení poskytovateľom (potreba servisného zásahu, náhradných 

dielov, tonera ... ), 
g) dodávka, implementácia a zaškolenie SW centrálnej správy zariadení a riadenia tlače . ., 

2. Poskytovateľ prenecháva tlačové zariadenia Objed návatefovi, aby ich užfval dočasne v súlade 
s podmienkami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy. 

3. Objednávateľ sa zaväZuje platiť Poskytovateľovi nájomné podľa článku IV. tejto Zmluvy. 

II. 
Čas a miesto plnenia 

1 . Poskytovateľ sa zaväzuje dodať na miesto plnenia tlať':ové zariadenia a vykonať súvisiace služby 
podľa článku 1. ods. 1 písm. a) až d) do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a to 
v pracovných dňoch v čase od: 8:00 do 16:00, pričom o prevzatí tlačových zariadenl podpíšu 
zmluvné strany preberací protokol. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že 
objednávateľ je oprávnený vo výzve určiť vybrané tlačové zariadenia, ktoré žiada dodať. 

2. Miesta plnenia tejto Zmluvy sú uvedené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 
3. Objednávateľ nie je povinný prevziať tlačové zariadenie, pokiaľ je poškodené, nefunkčné alebo 

nezodpovedá dohodnutej špecifikácii podľa tejto Zmluvy. 

III. 
Servisné služby 

1. Servisnými službami tlačových zariadení podľa článku 1. ods. 1 písm. e) sa rozumejú činnosti 
Poskytovateľa nad rámec výkonov popísaných v návode na obsluhu zariadenia a zaškolenia 
obsluhy poskytovanými Poskytovateľom v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00. Servisné 
služby obsahujú: 

a) dodávku spotrebného materiálu (okrem papiera a spiniek), 
b) odstraňovanie vád zariadení, 
c) profylaktiku zariadenl, 
d) premiestnenie zariadenia, 
e) likvidácia odRadu z tlačiarni (tonery, optické valce, odpadové nádoby), 

r,. -- . f) l~účaŠt'p,ui,,_P.~~.k~tôvaný~hi; služieb je ích spätné prevzatie tlačových zariadení po 
: _ ·ukončenf P,~\i9~1a prenáJmu i 

2. f?.s.~tovater. sa ~?l~ä~uje ,pos~yto~ať Objednávateľovi servisný portál dostupný na adrese 
www.zmgroup.sk· ( ďaleJ len "Serv1sny· port~I,") 

3. Poskytovateľ sa zayäzuje dodať spotrébný materiál podľa ods. 1 písm. a) tohto článku 
9bjednávateľovi\ do,U3' pracovných dní; od nahlásenia požiadavky na Servisný portál 
pbjednávatefom. Poskytovateľ sa zaväzuje mať pre každé zariadenie k dispozícii u Objednávateľa 
~aždý typ spotrebľ:!é.!!<fmateriálu·pre každé zariadenie. Spotrebným materiálom sa myslí materiál, 
ktorý je v zmysle návodu na obsluhu zariadenia, resp. zaškolenia oprávnený vymeniť zamestnanec 
pojeänávateľa, hlävne'-avšak-nié výlučne,čiernobiele a farebné náplne do tlačových zariadení. 

4. Ql;>j~.9návater nahlási_
1
požiadavky .na, odstránenie vady zariadenia podľa ods. 1 písm. b) tohto 

článku v Servisnom portáli. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť vady zariadenia na vlastné náklady 
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najneskôr nasledujúci pracovný deň od jej nahlásenia Objednávateľom. Za odstránenie vady sa 
rozumie aj dodávka náhradného tlačového zariadenia, rovnakých alebo vyšších technických 
parametrov vrátane inštalácie. V prípade, že ide o typ tlačového zariadenia, ktoré nebolo predtým 
na základe tejto Zmluvy na danej lokalite dodané, Poskytovateľ zabezpeč! aj a zaškolenia obsluhy. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať podľa ods. 1 písm. c) tohto článku profylaktiku zariadení 
v súlade s odporúčaniami a požiadavky výrobcu tak, aby bola zabezpečená spoľahlivá prevádzka 
zariadenia. 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade žiadosti Objednávateľa o premiestnenie zariadenia podľa ods. 
1 písm. d) tohto článku zaslanej na Servisný-portál ho premiestniť v Objednávateľom stanovenom 
termlne, ktorý však nemôže byť kratší ako 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. Objednávateľ je oprávnený premiestniť zariadenie aj svojpomocne, v súlade s inštrukciami 
od dodávateľa. V takom prlpade je však Objednávateľ povinný Poskytovateľovi premiestnenie 
bezodkladne nahlásiť na servisný portál. 

7. Objednávateľ je povinný zabezpečiť nevyhnutnú súčinnosť pri riadnom prevádzkovaní tlačových 
zariadení a to tak, že zašle požiadavku na odstránenie vady na Servisný portál aj keď je na 
tlačovom zariadení signalizovaná potreba údržby. 

8. Pre vylúčenie pochybnosti piati, že cena servisných služieb je obsiahnutá v cenách jednotlivých 
položiek určených v Prílohe ť'.::. 3 tejto Zmluvy, a preto poskytovateľovi vzniká nárok na fakturáciu 
servisných služieb len v tom pri pade, ak je pri slušná položka osobitne ocenená v prllohe č.3 tejto 
Zmluvy. 

IV. 
Cena predmetu Zmluvy 

1. Ceny za prenájom tlačových zariadenl podľa ť'.::lánku 1. ods. 1 a vykonanl súvisiacich služieb boli 
medzi zmluvnými stranami dohodnuté v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskoršlch predpisov a sú uvedené v prílohe č. 3 Cenník. Ceny sú uvedené bez DPH. 

2. Ceny podľa odseku 1. tohto článku zahŕňajú, všetky náklady Poskytovateľa potrebné na 
poskytnutie služieb Objednávateľovi podľa článku 1. a splnenie všetkých povinností Poskytovateľa 
podľa tejto Zmluvy, najmä avšak nie len: cestovné, prácu technika, balné, likvidáciu odpadu, 
dopravné náklady, profylaktiku, náhradné diely a spotrebný materiál. 

3. Výtlačky urobené servisným technikom Poskytovateľa pri servise a opravách tlačových zariadení 
nebudú účtované, pričom ich počet bude osobitne zaznamenaný. 
Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že ceny uvedené v prílohe č. 3 tejto ceny sú 
platné počas celej doby trvania tejto Zmluvy a nepodliehajú zmenám. Cena nájmu tlačiarenských 
zariadení bude alikvótne upravená v prípade začatia alebo skončenia nájmu v priebehu 
kalendárneho mesiaca. Pre vylúčenie pochybnosti piati, že nájom tlačiarenských zariadení začlna 
až prevzatím tlačového zariadenia podľa článku II ods. 2 tejto Zmluvy. 

v .. 
Platobné podmienky 

1. Faktúry bude Poskytovateľ vystavovať mesačne vždy do 1 o. kalendárneho dňa v mesIac1 
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli poskytnuté služby. Poskytovateľ sa zaväzuje vyplniť výkaz 
o plnení služieb vyplývajúcich z predmetu tejto Zmluvy, ktoré poskytovateľ objednávateľovi poskytol 
v súvislosti s poskytnutím služieb za daný kalendárny mesiac (ďalej len ~výkaz služiebu) a zaslať 
ho objednávateľovi na odsúhlasenie na emailovú adresu : ; a to najneskôr 
do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo 
k poskytnutiu služieb. Odsúhlasený výkaz služieb objednávateľom bude tvorif povinnú prílohu 
k faktúre. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za poskytované služby dohodnutú v článku IV. ods. 1 tejto 
Zmluvy na základe Poskytovateľom vystavených faktúr. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru 
po riadnom splnení záväzku poskytnúť služby podľa tejto Zmluvy. 

3. Faktúry sú splatné v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 
4. Na základe dohody zmluvných strán bude Poskytovateľ povinný faktúry vystavovať v elektronickej 

podobe vo formáte .pdf a zasielať na e-mailovú adresu Objednávateľa: faktury.mhth@mhth.sk z 
e-mailovej adresy Poskytovateľ a. Poskytovateľ sa zaväzuje písomne informovať Objednávateľa o 
akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu e-mailovej 
adresy, prostrednlctvom ktorej bude zasielať elektronické faktúry. 
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5. V prípade námietok objednavateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ oprávnený 
faktúru, ktorá: 

a) má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného predmetu. množstva alebo ceny a/alebo 
neobsahuje číslo objednávky objednávateľa a/alebo 

b) nesplňa formálne náležitosti podľa ustanovení§ 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

do 5 pracovných dní odo dr'la jej doručenia objednávateľovi vrátif poskytovateľovi spolu s vytknutlm 
jej nesprávnosti, pričom poskytovateľ je povinný buď chybnú faktúru opraviť a doručiť 
objednávateľovi takto riadne opravenú faktúru alebo vyhotoviť nový účtovný doklad - faktúru, ktorá 
dopÍňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musl okrem povinných údajov obsahovať aj 
poradové čfslo pôvodnej faktúry. 

6. V prlpade oprávnených námietok objednávateľa podľa tohto odseku lehota splatnosti neplynie 
a lehota splatnosti faktúry začne plynúť až od doručenia riadne opravenej faktúry, resp. riadnej 
faktúry, objednávaterc;ivL · 

7. Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za služby vrátane jej prlslušenstva alebo pohľadávky 
na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy Poskytovateľom je možné iba s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

8. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke Poskytovateľa všetky svoje 
prípadné pohľadávky voči Poskytovateľovi, vrátane svojich nesplatných pohľadávok voči splatným 
pohľadávkam Poskytovateľa. 

9. Objednávateľ je oprávnený zadržať časť ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty 
vyúčtovanej faktúrou v prípade, ak u Poskytovateľa nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre 
daň z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní Poskytovateľa 
v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty 
vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky, a to až do času, keď Poskytovateľ 
hodnoverným spôsobom preukáže Objednávateľovi, že u neho tieto dôvody pominuli. 

10. Poskytovateľ prehlasuje, že číslo(a) účtu(ov) uvádzané v záhlaví tejto Zmluvy sú používané na 
podnikanie podľa ustanovení § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskoršlch predpisov. V prípade, ak Objednávateľ zisti nedodržanie tohto ustanovenia môže DPH 
uvedenú na faktúre, ktorú je z dodania tovaru alebo služby povinný platiť Poskytovateľ, 
zaplatiť priamo na číslo účtu správcu dane ved~ného pre Poskytovateľa, ak v čase vzniku darfovej 
povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že DPH z tovaru 
alebo služby nebude Poskytovateľom uhradená správcovi dane. 

Vl. 
Povinnosti Poskytovateľa. 

1. Poskytovateľ zabezpečí na vlastné náklady ekologickú likvidáciu spotrebovaného spotrebného 
materiálu ako aj náhradných dielov tlačových zariadení vymenených v rámci servisných služieb 
v súlade s platnou legislatívou o na úseku odpadového hospodárstva. 

2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 
jednotlivých miestach plnenia tejto Zmluvy. Táto povinnosť sa vzfahuje aj na zamestnancov 
a subdodávateľov poskytovateľa. 

3. Tlačové zariadenia poskytnuté na základe tejto Zmluvy musia byť v tase dodávky, nové, nepoužité 
a nerepasované. Dodávaný spotrebný materiál a náhradné diely musia byf originálne, tj. vyrobené 
výrobcom tlačového zariadenia. Nedodižanie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy zo strany Poskytovateľa. 

4. Poskytoval prehlasuje a svojim podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že je s ohľadom na svoje 
postavenie vo ·vzťahu k predmetu nájmu špecifikovanom v článku 1. tejto Zmluvy oprávnený 
nakladať s premetom nájmu spôsobom vyplývajúcim z tejto Zmluvy, teda je oprávnený prenajať 
predmet nájmu Objednávateľovi. 

5. Objednávateľ je subjektom verejného sektora, a zároveň partnerom verejného sektora podľa 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnenl niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o registri"). Poskytovateľ je v prípade 
naplnenia podmienok podľa§ 2 zákona o registri povinný byť počas trvania tejto Zmluvy zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora (ďalej len ffregister") a spolu s oprávnenou osobou 
a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 zákona o registri overovar identifikáciu svojich kone{:ných 
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užlvateľov výhod. Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak nadobudne 
právoplatnosť rozhodnutie o výmaze poskytovateľa z registra podľa § 12 zákona o registri alebo 
o uložení pokuty poskytovateľ z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o registri alebo ak je 
poskytovateľ viac ako 30 dni v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby 
do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dni od 
výmazu. Objednávateľ zároveň nie je v omeškanl s plnením povinnosti podľa tejto Zmluvy, ak 
poskytovateľ nie je alebo nebude zaplsaný v registri alebo ak poskytovateľ nesplní povinnosť 
overovať identifikáciu svojich konečných užlvatefov výhod alebo ak je v omeškaní s povinnosťou 
zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej 
osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dni od výmazu. 

6. V prípade potreby vykonávania služieb podľa tejto Zmluvy prostredníctvom tretích osôb 
(subdodávateľov) je povinnosťou Poskytovateľa vopred písomne požiadať objednávateľa o súhlas 
na využívanie subdodávateľa. Vykonávanie služieb subdodávateľom bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa bude považované za podstatné porušeníe zmluvných 
podmienok. 

7. V prlpade vykonávania činnosti podľa tejto Zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) 
v akomkoľvek stupni zodpovedá Poskytovateľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne 
vykonať činnosť podľa tejto Zmluvy, akoby činnosť vykonával sám. 

VII. 
Povinnosti Objednávateľa. 

1. Pre potreby fakturácie poplatku za vytlačené strany sa Poskytovateľ zaväzuje využívať inštalované 
softvérové ríešeníe. 

2. Objednávateľ je povinný umiestniť tlačové zariadenia v zodpovedajúcich priestoroch, na mieste 
dohodnutom v tejto Zmluve a používať ich podľa dodaného návodu na obsluhu. 

3. Objednávateľ umožni prístup pracovníkom Poskytovateľa k zariadeniu v pracovnom čase 
Objednávateľa za účelom plnenia jeho povinnosti podľa tejto Zmluvy. 

4. Objednávateľ je povinný použivať na prevádzku daného tlačového zariadenia len spotrebný 
materiál dodaný Poskytovateľom /okrem papiera, spiniek/. 

5. Tlačové zariadenie je počas celej doby trvania tejto Zmluvy aj po jej ukončení výlučným 
vlastníctvom Poskytovateľa. Objednávateľ nie je oprávnený ho scudziť, dať do podnájmu tretej 
osobe, zapožičať tretej osobe, použiť ako záruku, ani premiestniť mimo dohodnuté miesto bez 
predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa. 

6. Po ukončenl platnosti Zmluvy, alebo po odstúpenf od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, je 
Objednávateľ povinný do piat(ch pracovných dni umožniť vrátenie tlačového zariadenia v stave 
zodpovedajúcom dobe jeho prevádzky a spfsať o tom protokol a následne uhradiť všetky 
zostávajúce záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy. Poskytovateľ je povinný v stanovenej .lehote 
zariadenie odviezť. · 

7. Objednávateľ nie je oprávnený vykonávať samostatne na tlačových zariadeniach žiadne úpravy 
a opravy nad rámec úkonov popísaných v návode na obsluhu, prípadne vyplývajúcich z rozsahu 
poskytnutého školenia. 

VIII. 
Zmluvné sankcie 

1. V prípade omeškania Poskytovateľa s dodávkou tlačových zariadení v termíne podľa článku II. 
ods. 1 je Objednávateľ oprávnený fakturovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR 
za každý, aj začatý deň omeškania a každé zariadenie osobitne. 

2. V pripade nedostupnosti servisného portálu v čase podľa článku III. ods. 1 je Objednávateľ 
oprávnený fakturovať Poskytovateľovi zmluvnú pokuta vo výške 50,- EUR za každý aj začatý deň 
nedostupnosti portálu. 

3. V prípade omeškania Poskytovateľa s dodávkou spotrebného materiálu v lehote podľa článku III. 
ods. 3 je Objednávateľ oprávnený fakturovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR 
za každý aj začatý deň omeškania a každý prípad osobitne. 

4. V prípade omeškania Poskytovateľa s odstránením vady tlačového zariadenia v lehote podľa 
článku III. ods. 4 je Objednávateľ oprávnený fakturovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
50,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a každý prípad osobitne. 
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5. V pripade omeškania Poskytovateľa s premiestnením zariadenia v termlne podľa článku III. ods. 
6 je Objednávateľ oprávnený fakturovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za 
každý aj začatý deň omeškania a každý prlpad osobitne. 

6. V prípade omeškania sa Objednávateľa s platením ceny za služby si zmluvné strany dohodli 
úroky z omeškania vo výške 0,05 % najviac však vo výške úrokov z omeškania, na ktoré by mal 
Poskytovateľ nárok podľa prlslušných právnych predpisov, a to zo sumy, s ktorej zaplatením je 
Objednávateľ v omeškaní, za každý deň z omeškania. 

7. V prípade, ak Objednávateľ neumožnl odobrať tlačové zariadenie Poskytovateľovi v lehote podľa 
článku VII. ods. 6, Poskytovateľovi oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
10,- EUR za každý i zač:atý dei'I, až do vrátenia tlačového zariadenia. 

8. V prípade omeškania Poskytovateľa s odvezením zariadenia podľa článku VII. ods. 6 je 
Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR za 
každý i začatý deň omeškania. 

IX. 
Platnosti Zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom inštalácie 
resp. spustenia do prevádzky tlačového zariadenia, 

2. Platnosť a účinnosť tejto Zmluvy končí: 
a) uplynutím dohodnutej doby uvedenej v predchádzajúcom ods. 
b} dohodou zmluvných strán; 
c) odstúpením niektorej zo zmluvných strán od Zmluvy na základe dôvodov uvedených 

v nasledujúcom ods. tohto článku; 
d) zánikom predmetu nájmu tejto Zmluvy. 
e) výpoveďou. 

3. Zmluvné strany môžu od tejto Zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov: 
Poskytovateľ: 

a) ak Objednávateľ opakovane a napriek výzve porušuje povinnosti,vyplývajúce z tejto Zmluvy; 
b) a.k Objednávateľ neuhradil faktúru za mesačné poplatky v lehote splatnosti a ani v ďalšej lehote 

stanovenej Poskytovatefom: 
c) v prípade, ak Objednávateľ dá tlačové zariadenie do podnájmu alebo užívania tretej osobe bez 

súhlasu Poskytovateľa; 
V prípade predčasnéh9 ukončenia Zmluvy je Objednávateľ povinný uhradiť odplatu za nájom a 
služby vykonané ku dňu účinnosti predčasného ukončenia Zmluvy 

Objednávateľ: 
a) ak Poskytovater opakovane a napriek výzve porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. 
b) pri opakovaných nedostatkoch a poruchách, ktoré bránia po dobu dlhšiu ako 3 pracovných dni 

v riadnom užlvanf tlačových zariadení tejto Zmluvy, resp. ak Poskytovateľ nezabezpečil 
bezplatné zapožičanie náhradného zariadenia. 

c) pri dodávke neoriginálneho spotrebného mateňálu alebo použitia neoriginálnych náhradných 
dielov Poskytovateľom. 

4. V prípade odstúpenia ktorejkoľvek zmluvnej strany od Zmluvy je odstúpenie platné dňom doručenia 
písomného odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že táto Zmluva bude zverejnená v zmysle ustanovenia § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej 
len nzákon č. 211/2000 Z. z."), a to nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých z tejto Zmluvy, 
minimálne však po dobu 5 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

6. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu alebo jej časť aj bez udania dôvodu najskôr po 
uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom výpovedná lehota je 2 mesiace 
a začína plynúť prvý dňom nasledovného kalendárneho mesiaca po doručení výpovede 
Objednávateľa Poskytovateľovi 

7. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu alebo jej časť aj bez udania dôvodu najskôr po 
uplynutí troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom výpovedná lehota je 6 mesiacov 
a začína plynúť prvý dňom nasledovného kalendárneho mesiaca po doručení výpovede 
Objednávatefa Poskytovateľovi 
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X. 
Opcia 

1. Zmluvné strany sa dohodli že súčasťou tejto zmluvy je aj nárok Objednávateľa na úpravu rozsahu 
poskytovaných tlačových služiet;:,. Objednávateľ je oprávnený požadovať úpravu rozsahu počas 
celého obdobia platnosti zmluvy a to nasledovne: 

a) zníženie počtu prenajatých.zariadení v rozsahu do 54ks 
b) zvýšenie počtu prenajatých zariadení v rozsahu do 74ks 

2. 2':iadosť o úpravu rozsahu ooskvtovaných tlačových služieb zašle Objednávateľ Poskytovateľovi 
e:mailom na adresu: . pričom poskytovateľ sa zaväzuje: 

v prípade požiadavky na zvýšenie počtu prenajatých zariadení dodať zariadenie 
a vykonať súvisiace služby podľa článku 1. ods. 1 písm. a) až d) v termíne do 60 dní od 
doručenia žiadosti 
v prípade požiadavky na zníženie počtu prenajatých zariadení, prevziať zariadenie od 
objednávateľa do piatich dní doručenia požiadavky, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak 

3. V prípade nesplnenia povinností objednávateľa podľa tohto článku sa primeranie uplatr"iujú 
zmluvné sankcie podľa článku VIII. 

4. l'.iadosti o úpravu rozsahu poskytovaných tlačových služieb je Objednávatef oprávnený zaslať 
Poskytovateľovi opakovane počas obdobia platnosti tejto zmluvy, podľa svojich potrieb. 

5. V prípade že počas obdobia platnosti tejto zmluvy dôjde ukončeniu výroby niektorého zo zariadení 
uvedených v prílohe č. 1 Poskytovateľ je pre účel uplatnení opcie zo strany Objednávateľa podľa 
tohto článku opravnený takéto zariadenie nahradiť novšfm modelom, pričom však jeho technické 
parametre nemôžu byť nižšie ako parametre zariadenia s ukončenou výrobou a ceny za prenájom 
zostávajú nezmenené. 

XI. 
Zodpovednosť za škody 

1. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pôsobením vyššej moci. 
2. Objednávateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú krádežou tlačového zariadenia alebo jeho častí, 

alebo vandalizmom, ak boli vinou alebo nedbanlivosťou Objednávateľa porušené podmienky pre 
zabezpečenie tlačového zariadenia. 

3. Objednávateľ zodpovedá za škody zariadení, ktoré boli zaprlčinené: 
a) nesprávnou manipuláciou, neodbornou obsluhou - v rozpore s návodom výrobcu na 

používanie a poskytnutým zaškolením obsluhy 
b) použitím iného spotrebného materiálu ako dodaného Poskytovateľom. 

V takomto prípade je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky preukázateľné náklady 
na opravu zariadenia na základe faktúry Poskytovateľa. 

XII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dr"iom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dr"iom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa spravujú prislušnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchod ný zákonník v znen I neskoršlch predpisov, ustanoveniami zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov vzťahujúcimi sa k nájomnej zmluve, ako aj 
ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3. Túto Zmluvu je možné meniť a doplňat' len na základe spoločnej dohody zmluvných strán, ktorá 
bude mať formu písomného dodatku k tejto Zmluve podplsaného oprávnenými zástupcami 
všetkých zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany sa budú usilovať a zmierlivé riešenie všetkých sporov spojených s touto Zmluvou. 
V prípade, ak nedôjde k urovnaniu sporov zmierom, zmluvné strany sa dohodli, že spor bude 
rozhodovať súd vecne a miestne príslušný podľa prlslušných ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. 
Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. 

5. Písomnosti doručované druhej zmluvnej strane sa považujú za doručené okamihom, kedy je 
písomnosť doručená adresátovi, inak okamihom, kedy adresát odmietne prfslušnú pfsomnú 
zásielku prevziať, alebo piatim dňom odo dňa uloženia zásielky na pošte v mieste dohodnutej 
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komunikačnej adresy a to iv prípade, ak sa adresát o uložení prlslušnej písomnej zásielky 
nedozvedel alebo sa v mieste doručenia nezdržoval. Ak nie je komunikačná adresa osobitne 
dohodnutá, považuje sa za takúto adresu sídiel zmluvných strán, zapísaných v prlslušnom registri. 

6. Pokiaľ by bola zistená neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy, 
zostávajú v platnosti ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Vzniknutá medzera sa doplní v súlade so 
zmyslom a účelom neplatného alebo nevy~onateľného ustanovenia tejto Zmluvy tak, aby 
zodpovedala platným právnym predpisom, ako aj dobrým mravom. Obdobne sa postupuje 
v prípade preklepov, omylov v písaní alebo iných zrejmých nesprávností. 

7. Táto Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre 
Poskytovateľa a jeden rovnopis pre Objednávateľa. 

8. Táto Zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov·a zmluvná voľnosť a právna spôsobilosť 
zmluvných strán nie je obmedzená. 

9. Zmluvné strany po prečítaní tejto Zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že ich vôľa pri 
podpisovaní tejto Zmluvy bola slobodná a vážna, bez skutkového a právneho omylu, nebola 
uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne prečltali, obsahu 
Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán 
vlastnoručne podpisujú. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1 - špecifikácia zariadení 
Prfloha č. 2- Miesta plnenia 
Prfloha č. 3 - Cennlk služieb 

v Bratislave, dňa~:~~ .io2.:s v Bratislave, dňalJ.lo)J 

DnC!ltvto,,,tof• 

Dávidš~ 
Predseda preu:sLcm::r 1::;Lvc1 
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Príloha č. 3 -·cenník 

kategória Položka Eur/ ks 

inštalácia 30,0000 ť 

A4 zariadenie -- KYOCERA 
mesačný prenájom 15,0000 ť 

deinštalácia 1,0000 ť 
ECOSYS M6235cidn 

tlač A4 čiernobiela 0,0022 € 

tlač A4 farebná 0,0200 € 

inštalácia 80,0000 € 

mesačný prenájom 49,0000 € 

A3 zariadenie - KYOCERA 
deinštalácia 1,3135 € 

TASKALFA 3554ci 
tlač A4 čiernobiela 0,0020 ť 

tlač A4 farebná 0,0200 € 
tlač A3 čiernobiela 0,0040 ť 

tlač A3 farebná 0,0400 € 

Softvér 
Inštalácia softvéru na tlačové servery 500,0000 € 

Mesačný prenájom licencie/ zariadenie 7,7600 € 

Ostatné* 
premiestnenie zariadenia v rámci závodu 30,0000 € 

premiestnenie zariadenia medzi závodmi 100,0000 € 

* uvedené sadzby platia pre všetky závody a pre premiestnenie medzi ktorýmikoľvek závodmi 




