ZMLUVA
o poskytovaní servisu kopírovacích zariadení
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného Zákonníka v znení neskorších predpisov:
I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Zastúpený:

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
JUDr.Ján Šoth
vedúci Kancelárie prezidenta SR

Kontaktná osoba:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Ing. Honor Trepáč
30 845 157

(ďalej ako „Objednávateľ“)
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Oprávnený k podpisu:
Tel. kontakt:
Bank. spojenie:
Č. účtu:
IČO:
Zapísaný v registri:
DIČ:
IČ DPH:

FULL SERVIS spol. s r.o.
Černyševského 29
851 01, Bratislava
Ján Bureš, konateľ

35785772
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel Sro
vložka č. 21482/B
2020213360
SK2020213360

/ďalej ako „Poskytovateľ“, Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej ako „zmluvné strany“/
II.
Predmet zmluvy
2.1.

Zmluva upravuje práva a povinnosti medzi Objednávateľom a Poskytovateľom servisných
služieb.

2.2.

Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa:
Servis a potrebné opravy kopírovacích zariadení tak, aby tieto zariadenia boli
v požadovanom prevádzkyschopnom stave. Objednávateľ sa zaväzuje za objednaný a riadne
vykonaný servis a potrebné opravy zaplatiť.

2.3.

Poskytovateľ bude plnenie predmetu zmluvy realizovať na základe písomnej objednávky
(obsahom bude aj označenie konkrétneho zariadenia, ktoré je potrebné servisovať, prípadne
opraviť), ktorú potvrdí Poskytovateľ. Objednávku a potvrdenie objednávky poskytovateľom
je možné zaslať aj elektronickou komunikáciou.
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III.
Platnosť a miesto plnenia
3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy. Miestom plnenia je
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Hodžovo námestie č. 1, 810 00 Bratislava
a Štefánikova 2, 810 00 Bratislava. Konkrétne miesto bude určené v objednávkach, ktoré budú
vystavené na predmet zmluvy.
IV.
Cena
4.1. Cena za plnenie predmetu zmluvy počas jej platnosti je dohodnutá v zmysle zákona o cenách
č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi
poskytnúť servis za ceny nasledovne:
Hodinová sadzba za prácu – čiernobiele kop. stroje(bez DPH):
23,50 €
Hodinová sadzba za prácu – farebné kop. stroje (bez DPH):
23,50 €
Hodinová sadzba za prácu – čiernobiele a farebné tlačiarne (bez DPH): 23,50 €
Max. cena za dopravu v rámci Bratislavy za jednu objednávku
7€
Čistiace potreby:
2€

Cena je stanovená bez DPH. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych
predpisov.
4.2

Ceny uvedené v bode 4.1. sa považujú za jednotkové ceny maximálne.
V.
Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi žiadny preddavok. Platby budú realizované na
základe faktúr vystavených podľa skutočne poskytnutých služieb.

5.2.

Fakturácia bude vykonávaná na základe vzájomne odsúhlaseného súpisu vykonaných prác,
ktorý bude tvoriť prílohu faktúry.

5.3.

Poskytovateľom predložená faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle
§ 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku
DPH. Okrem toho musí obsahovať:
- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ
- číslo faktúry
- deň vyhotovenia, odoslania a deň splatnosti
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- číslo zmluvy
- označenie objednávok za predmetné obdobie
- fakturovanú sumu s rozčlenením DPH
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila
- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa

5.4.

Lehota splatnosti faktúry je 14 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry do sídla
Objednávateľa.

5.5.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, Objednávateľ
má právo vrátiť ju Poskytovateľovi na doplnenie – prepracovanie. V takom prípade sa
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preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť vystavením opravenej
faktúry Objednávateľovi.
5.6.

Poskytovateľ sa zaväzuje uviesť na faktúre obchodné meno Objednávateľa v zmysle
objednávky. Poskytovateľ vystavenú faktúru zašle na poštovú adresu Objednávateľa
v zmysle Čl. I. – Zmluvné strany tejto zmluvy.

5.7.

Dňom splnenia peňažného záväzku je deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa
v prospech účtu Poskytovateľa.

5.8.

Zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky bez predchádzajúcej písomnej dohody.
VI.
Záručné podmienky

6.1.

Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi záruku na poskytnuté služby 6 mesiacov odo dňa
ich poskytnutia. Záruka začína plynúť pre každé čiastkové plnenie osobitne, a to dňom
prevzatia služby Objednávateľom.

6.2.

Poskytovateľ preberá všetku zodpovednosť za poskytnuté služby vtedy, ak Objednávateľ:
splní svoju nahlasovaciu povinnosť pri vzniku poruchy na zariadení
nepovolá k oprave inú servisnú organizáciu
vylúči možnosť poškodenia inou osobou, t. j. neodbornou obsluhou, preťažením,
manipuláciou ostrými predmetmi vo vnútri stroja a pod.

6.3.

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby udržiavaného zariadenia uplatní
bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou formou u Poskytovateľa.
VII.
Plnenie predmetu zmluvy

7.1.

Objednávateľ sa zaväzuje vzniknutú poruchu niektorého
zo
zariadenia nahlásiť
Poskytovateľovi na určené telefónne číslo
a zaslať objednávku elektronickou poštou
na e-mailovú adresu:

7.2.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že servisný zásah sa prevedie najneskôr do nasledujúceho
pracovného dňa od nahlásenia poruchy zariadenia a dodávka náhradných dielov sa uskutoční
najneskôr do 48 hod. od vystavenia objednávky ak sa nedohodne inak.

7.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na možné predĺženie času opravy v prípade, ak ide
o poruchu komplikovanejšiu, a to všetko po priebežnej konzultácii s Objednávateľom
o ďalšom postupe. Poskytovateľ je povinný informovať Objednávateľa o maximálnej dobe
predĺženia času opravy.
7.4.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade ak si oprava vyžiada prenos zariadenia do dielne a
potrvá viac ako 4 pracovné dni tak Objednávateľovi poskytne náhradné zariadenie a to po
dobu potrebnú na opravu.

7.5.

Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť práce vlastných zamestnancov.

7.6.

Poskytovateľ je povinný bezodplatne odstrániť haváriu alebo škody spôsobené zhotoviteľom
na existujúcich zariadeniach.
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VIII.
Ostatné zmluvné podmienky
8.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľa vopred informovať o cenách za služby a náhradné
diely – ak nie sú uvedené v článku IV. Cena

8.2.

Objednávateľ sa zaväzuje po prevzatí opraveného stroja alebo dodaní materiálu na znak
súhlasu potvrdiť pečiatkou a podpisom pracovný list vystavený Poskytovateľom.

8.3.

V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako
aj spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, strana, ktorej sa
niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť a to bez
zbytočného odkladu.
IX.
Záverečné ustanovenia

9.1.

Na ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve platia
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a subsidiárne ustanovenia
Občianskeho zákonníka.

9.2.

Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo výklade niektorých
jej ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť cestou zmieru a vzájomným
rokovaním. Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán ani
na rokovaní štatutárnych orgánov, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na
rozhodnutie príslušnému súdu.

9.3. Zmluvné stany sa dohodli, že zmluva môže byť ukončená:
a) obojstranne potvrdenou písomnou dohodou zmluvných strán;
b) písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu a to s jednomesačnou výpovednou lehotou,
pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení
písomnej výpovede druhej strane;
c) odstúpením od zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy pre
jej podstatné porušenie z dôvodu nedodržania hlavných kritérií :
- nedodržanie dohodnutej lehoty servisného zásahu,
- vyúčtovanie vyššej ceny za prácu ako je dohodnutá,
- vyúčtovanie vyšších nákladov za dopravu ako je dohodnuté,
resp. podľa § 346 Obchodného zákonníka.
9.4.

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

9.5.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia
a Poskytovateľ dve vyhotovenia.

9.6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez
omylu.

V Bratislave, dňa:

...................................................................
Za poskytovateľa

V Bratislave, dňa:

................................................................
Za objednávateľa
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