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Servisná zmluva 19/07/2021

podľa § 536 a nasl. Obch. zák.

l. Zmluvné strany

Zhotovi tel': PreKo, s. r. o.

Alekšince 354,951 22 Alekšince

V zastúpení - Ján Blaho, konateľ

IČO: 46 333 045, DIČ: 2023328087

IČ DPH: SK2023328087

Bankové spoj enie: 2925862154/ II OO

Zapísaný v obchodnom registri Okres. Súdu Nitra, oddiel: Sro, vl. Č. 29733/N

Objednávatel': Obec Tekovské Nemce

Tekovská 405/4

96654 Tekovské Nemce

IČO: 00321044
DIČ: 2021111488
tel: 045/6892508
e-mail: podate1na@tekovske-nemce

II. Predmet zmluvy

l. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečovať plnú prevádzkovú schopnosť multifunkčného
zariadenia dohodnutej konfigurácie (ďalej len "prístroj") počas jeho životnosti pre objednávateľa .
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Model Výr~bné Č. ~ Prfsfušenstvo Výrobné Č.-
SharpMX2651 15053244

2. Údržbou a opravami prístroja sa rozumie činnost' nad rámec úkonov popísaných v návode na
obsluhu.

III ..Práva a povinnosti zmluvných strán



1. Zhotoviteľ vykonáva na základe objednávok objednávateľa pravidelnú údržbu a opravy prístroja a
dodávky náhradných dielov, spotrebných materiálov, ak nie je dohodnuté inak. Objednávku je
možné realizovať akoukoľvek formou (telefonicky, faxom, e-mailom, písomne atď.).

2. V rámci servisnej zmluvy zhotoviteľ zabezpečuje dopravu a inštaláciu prístroja a zaškolenie
obsluhy (1-2 osoby určené objednávateľom).

3. Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu opotrebovaných spotrebných materiálov a vadných náhradných
dielov. Vymenené vadné diely sa stávajú majetkom zhotoviteľa.

4. Zhotoviteľ zaistí príchod servisného technika na vykonanie servisného zásahu najneskôr najbližší
pracovný deň odo dňa prevzatia objednávky. V prípade, že zhotoviteľ nedokáže odstrániť závadu
prístroja brániacu v jeho riadnom užívaní do nasledujúceho pracovného dňa od uplynutia tejto
lehoty na servisný zásah, zapožičia objednávateľovi bezplatne náhradný prístroj do dňa
sprevádzkovania objednávateľovho prístroja,v opačnom prípade má objednávateľ právo odstúpiť
od zmluvy ku dňu doručenia písomného oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi o odstúpeni od
zmluvy z uvedeného dôvodu ..

5. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) dodržiavať návod na obsluhu prístroja
b) používať k prevádzke prístroja len spotrebné materiály predpísané výrobcom dodané

zhotoviteľom v zmysle bodu 1 tohto článku
c) používať papier pre kopírovanie a tlač o váhe 80 g/rrr', v prípade používania iného

kopírovacieho materiálu, ako napr. samolepiacich fólií, kartónov, polyesterových fólii, je
možné používať len materiál odporúčaný výrobcom

d) nepoužívať recyklovaný a inak nevhodný spotrebný materiál

6. Objednávateľ sa zaväzuje včas hlásiť servisnému stredisku zhotoviteľa svoje požiadavky podľa
tejto zmluvy, umožniť pracovníkom zhotoviteľa prístup k prístroj u na vykonanie objednanej
služby a vytvoriť podmienky na riadne plnenie servisnej zmluvy.

IV. Platobné podmienky

1. Za služby zhotoviteľa uhrádza objednávateľ poplatok stanovený podľa vyhotoveného počtu
kópií/výtlačkov formátu A4, ktorý má charakter platby za opakované plnenie počas trvania
zmluvy (kópia formátu A3 sa počíta ako 2 kópie/výtlačky formátu A4). Ceny uvedené v tejto
zmluve sú zmluvnými cenami, ku ktorým sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.

0,01€ + DPH
Cena 1 kópie/výtlačku č/b bez papiera v € bez DPH:

O,05-€ +DPH
Cena 1 kópie/výtlačku farebne bez papiera v € bez DPH:

2. Vyúčtovanie skutočných nákladov za zhotovené kópie/výtlačky sa uskutoční na základe odpočtu
podľa stavu počítadla vyhotovených kópií/výtlačkov. Odpočet sa vykoná do 7 dní po uplynutí
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kalendárneho štvrt'roka (do 7 dní nasledujúceho mesiaca) alebo po zániku servisnej zmluvy
niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) zaslaním tlačového reportu o stave počítadiel z multifunkčného zariadenia alebo oznámením
stavu počtu kópií a výtlačkov elektronicky na e- mailovú adresu servisného strediska Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo kontroly správnosti odpočtu servisným technikom pri najbližšom
technickom zásahu, alebo
b) servisným technikom Zhotoviteľa za prítomnosti zástupcu objednávateľa. Výsledok odpočtu sa
zapisuje do pracovného listu, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch strán.

V. Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 60 mesiacov.

2. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať zmluvu kedykoľvek bez udania dôvodu. Výpovedná
lehota je jednomesačná a počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.

VI. Záverečné ustanovenia

l. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú prislušné ustanovenia Obchodného zákonníka
(zák. Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), najmä ustanovenia upravujúce zmluvu
o dielo (§ 536-565 Obch. zák.).

2. Akékoľvek zmeny zmluvy vyžadujú písomnú dohodu zmluvných strán formou očíslovaných
dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom
z nich. .

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju
vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.

V Tekovské Nemce:

...r=. ;.-.. -_.-
! /za zhotoviteľa

Ján Blaho
konateľ

Starostka obce: Ing. Erika Valkovičová

_._----------
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