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Zmluva č. 02/2012/KPUKE  

Na servis kopírovacej techniky,  

uzatvorená v súlade s Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1.           Polygra Košice, spol.s.r.o.  
Ostrovského 1, 040 05 Košice  
zastúpená: Ing. Jaroslav Pieš - konateľ  
IČO: 17082528 
IČ DPH: SK2020492089  
Bankové spojenie: SLSP  
č. účtu: 82125033/0900  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Košice 1, oddiel s.r.o., 
vložka Č. 672/V  
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: 
Ing. Jaroslav Pieš, konateľ +421905 606 161 
jpies@polygra.sk 
Ladislav Baranec, vedúci servisu, +421905 540 758 
servis@polygra.sk 

 
( ďalej len dodávateľ)  

 
 
 
1.2.           Krajský pozemkový úrad Košice  

Štatutárny zástupca: JUDr. Mária Sopková, prednostka  
Sídlo organizácie. Popradská 78, 040 11 Košice   
IČO: 35556838  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000122368/8180  
Telefón: 055/6236441 
E-mail: kpu.ke@3s.land.gov.sk    
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: 
Ing. Peter Hodermarský  
E-mail: peter.hodermarsky.pke@3s.land.gov.sk  
Telefón:055/6236444, 0910/899446 

 
( ďalej len objednávateľ)  

 
Článok II.  

Predmet zmluvy  

 Predmetom tejto zmluvy je poskytnúť dodávateľom pozáručný servis kopírovacej 
techniky,  jej udržiavanie v požadovanom prevádzkyschopnom stave a údržbu s odstra- 
ňovaním prípadných porúch v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa.  

 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať servis kopírovacej techniky podľa písomných 
objednávok objednávateľa a objednávateľ za zaväzuje tieto servisné práce zaplatiť.  
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Článok III.  

Termín a miesto plnenia, spôsob plnenia dodávky  

 

 Začiatok plnenia tejto zmluvy je 22.2.2012 

 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2012 

 Miestom plnenia zmluvy sú pozemkové úrady: 

o KPÚ Košice, Popradská 78, Košice 

o OPÚ Košice-mesto, Popradská 78, Košice 

o OPÚ Košice-okolie, Popradská 78, Košice 

o OPÚ Michalovce, ul.Sama Chalúpku 18, Michalovce 

o OPÚ Rožňava, Šafárikova 71, Rožňava 

o OPÚ Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám.5, Spišská Nová Ves 

o OPÚ Trebišov, Námestie mieru 804/1, Trebišov 
 2. 3.  
 

    Článok IV.  
Cena za predmet zmluvy  

 

 Zmluvné strany sa v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov dohodli na cenách, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe tejto 
zmluvy. Cenová ponuka tvorí prílohu tejto zmluvy. Ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. 
DPH je účtované v zákonom stanovenej výške.   

 Náhradné diely, ktoré nie sú uvedené v prílohe tejto zmluvy budú účtované 
v obvyklých cenách podľa aktuálneho cenníka.  

 

Článok V.  
Platobné podmienky a fakturácia  

 

 Splatnosť vystavených daňových dokladov je 30 dní odo dňa doručenia daňových 
dokladov objednávateľovi. 

 Dohodnutá fakturovaná cena obsahuje celkové náklady spojené s vykonaním 
servisného zásahu, t.j. cenu za vykonanie servisu, cenu za náhradný diel a cestovné 
náklady, ktoré budú na faktúre jednotlivo rozpísané.      
 

Článok VI.  
Servisné podmienky  

 

 Dodávateľ zabezpečí servisný zásah najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy 
a zaslania písomnej objednávky. Do stanovenej doby nástupu na výkon opravy sa 
nezapočítavajú dni pracovného voľna. Pracovný čas dodávateľa na výkon opravy je 
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pondelok až piatok od 7:30 do 15:30. Porucha sa nahlasuje písomnou formou na e_mailovú 
adresu dodávateľa servis@polygra.sk, prípadne telefonicky na číslo 055/6438 845, 64413 
80. 

 Pri každom servisnom zásahu, resp. oprave alebo výmene náhradných dielov bude 
vyhotovený písomný doklad o vykonanej oprave, ktorý tiež bude prílohou faktúry. 

 Kontaktné osoby, ktoré budú predmet zmluvy za objednávateľa objednávať a od 
dodávateľa preberať sú uvedené v článku I.  

 Záväzok objednávateľa je splnený: 

o Ak práce uvedené v článku II, sú na kopírovacích zariadeniach vykonávané 
v termínoch a rozsahu podľa tejto zmluvy. 

o Ak nástup na požadované opravy s následným odstraňovaním poruchy bol 
vykonaný v dohodnutých termínoch. 

 Pre splnenie záväzku dodávateľ predpokladá spoluprácu s objednávateľom 
v rozsahu: 

o Objednávateľ sa zaväzuje umožniť pracovníkom dodávateľa prístup 
ku kopírovacím zariadeniam a vytvoriť im riadne podmienky k plneniu zmluvy. 

o Zabezpečenie dodržania prevádzkovo technických podmienok podľa 
sprievodnej technickej dokumentácie zariadenia dodanej výrobcom. 

o Používať a obsluhovať kopírovacie zariadenia zamestnancami, ktorí boli na 
používanie kopírovacieho zariadenia zaškolení. 

o Používať média doporučené výrobcom, alebo dodávateľom. 

 V prípade, že objednávateľ tieto povinnosti nesplní vôbec, alebo ich neplní 
v dohodnutom rozsahu, má dodávateľ právo odstúpiť od zmluvy bez výpovednej lehoty. 
Okamžité ukončenie tejto zmluvy nastane dňom doručenia písomnej výpovede 
objednávateľovi.   

 
Článok VII.  

Záručné podmienky, reklamácie  

  

 Dodávateľ' poskytuje objednávateľovi záruku na servisnú opravu v trvaní 6 mesiacov 
a na náhradné diely použité pri oprave v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť v 
deň prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.  

 Pri prípadnej reklamácii objednávateľ oznámi dodávateľovi písomným spôsobom 
zaslaným na e-mail dodávateľa charakterizované závady vrátane identifikácie 
reklamovaného kopírovacieho zariadenia.  

 Na základe písomnej reklamácie objednávateľa, dodávateľ zaujme do 48 hodín 
písomné stanovisko o tom, či uznáva reklamované vady a určí termín ich odstránenia. 
Oprávnenú reklamáciu dodávateľ vyrieši najneskôr do 96 hodín od nahlásenia reklamácie. 
Ak vady nebudú odstránené v určenom termíne, dohodnuté sú majetkové sankcie za 
neodstránenie vád v termíne a to 17 eur za každý i začatý deň omeškania odstránenia 
závad.  

 Reklamácie v množstve väčšom ako 30% z celkového počtu servisných zásahov sú 
dôvodom na ukončenie tejto zmluvy bez výpovednej lehoty, z dôvodu nezabezpečenia 
dodania predmetu zmluvy v požadovanej kvalite. Okamžité ukončenie tejto zmluvy nastane 
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dňom doručenia písomnej výpovede dodávateľovi.   
 

 
Článok VIII.  

Záverečné ustanovenia  

 

 Dodávateľ bol vybratý na základe prieskumu trhu nakoľko sa jedná o zákazku 
s nízkou hodnotou. 

 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve je možné vykonávať len po dohode 
oboch zmluvných strán, čo bude potvrdené písomným dodatkom k tejto zmluve. Každý 
dodatok k tejto zmluve musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Takýto dodatok 
bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Prípadné spory budú riešené prioritne 
dohodou. 

 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 28.2.2012 do 31.12.2012.  

 Zmluva je platná odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami.  

 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so 
zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 Táto zmluva je povinne zverejňovaná v plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov  
podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu 
vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom 
dodávatel' obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ obdrží dve vyhotovenia.  

 Ostatné právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne platnými právnymi 
predpismi.  

 Odstúpenie od zmluvy môže vykonať objednávateľ i dodávateľ len písomnou formou, 
s výpovednou lehotou dva mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia 
výpovede.  
 
 
V Košiciach 27.2.2012 
 
 
              Za dodávateľa:                                                           Za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
              Ing. Jaroslav Pieš                                                      JUDr. Mária Sopková    
             konateľ spoločnosti                                                   prednostka KPÚ Košice   
 
 
Zmluva má všetky zákonom stanovené náležitosti a 
je v súlade s príkazným listom č.1/2011 MPaRV SR  
 
JUDr. Pavel Pangrác 
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Príloha č.1 
 

Krajský pozemkový úrad Košice  

   
Cenník servisných prác, náhradného materiálu a cestovných nákladov 

servisného technika na rok 2012 

   

 
   

  
Cena s DPH 

      Servis ( € / 30 min. ) 
6,00 

Cestovné náklady 

servisného technika 

KPÚ Košice 
6,00 

OPÚ Trebišov 
24,00 

OPÚ Michalovce 
30,00 

OPÚ Rožňava 
30,00 

OPÚ Spišská Nová Ves 
36,00 

Náhradné diely - 

fotovalec, štartér pre 

bizhub 163/211 

DR 114 - fotovalec (max. 40 000 

kópií) 
43,20 

Stierka Minolta 

7,20 

DV 110 - štartér (max. 40 000 kópií) 

21,60 

Sumár za prácu 

a materiál pri hlásení: Hlásenie údržby 2 90,00 

Prečistenie bizhub 

163/211   18,00 

   

   * požadujeme zabezpečiť servisný zásah najneskôr do 48 hod.    

od nahlásenia poruchy 

 

Zoznam kopírok:  Minolta 163/211 Bizhub 

  


