SERVISNÁ ZMLUVA
Dodávateľ:
Názov: Ján Meliško - MeliTech
Adresa: Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza 971 01
Telefón: 0904 487 654
E-mail: meliskojan@gmail.com
melitech@melitech.sk
WEB: www.melitech.sk
IČO: 50 206 648
DIČ: 1076680704
IČ DPH: SK1076680704
IBAN: SK82 8360 5207 0042 0555 8049

Zákazník:
Názov: Obec Kocurany
Adresa: Kocurany č.105, 972 02
Telefón: 046/ 543 9872
E-mail: obec@kocurany.sk
IČO: 00648868
DIČ: 202 111 80 11
IČ DPH:
IBAN: SK87 5600 0000 0090 0008 6001
Zodpovedný: Ing. Vojtech Čičmanec

Dodávateľ a dole podpísaný zákazník sa dohodli, že firma Ján Meliško – MeliTech bude zabezpečovať
dobrý stav dole uvedeného zariadenia s konfiguráciou a bude dodávať pre tento kopírovací stroj
spotrebný materiál podľa ďalej uvedených podmienok. Dole uvedené zariadenie Bizhub C227 v.č.:
A798021012967 a stolík pod kopírovací stroj je u zákazníka v prenájme a je majetkom firmy MeliTech.
Jeho cena pri podpise zmluvy je 2520,- €.
Zariadenie
Konica Minolta Bizhub 227 - set
Začiatočný stav počítadla
celkové:
0
V servisnej zmluve máte nárok na:

V Minimálny mesačný paušál
42 € s DPH

Toner
Fotovalec, zobr. jednotka, vývojková jednotka, štartér..
Dopravné, cestovné
Servis
Náhradné diely
Papier
Cena jednej čiernobielej kópie: 0,012 € s DPH
Cena jednej farebnej kópie:

ÁNO / NIE
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

Poznámka

na vyžiadanie

0,1 € s DPH

Dohodnutá mesačná faktúra sa skladá: sume prenájmu za kopírovací stroj, stolík, podávač
originálov a reálne vytlačených čiernobielych a farebných kópií v danom mesiaci.
Jednorázový inštalačný poplatok (dovoz,inštalácia,pripojenie PC,zaškolenie,kabeláž...): 0 € s DPH
Stroj umiestený na adrese: Ako v hlavičke.
Ďalšie ujednania:
Táto zmluva vrátane všeobecných zmluvných podmienok boli riadne prečítané a na dôkaz súhlasu
účastníci pripájajú vlastnoručné podpisy.
V Kocuranoch 28.12.2017
……..………………………………………..
za dodávateľa
Ján Meliško

……………………………………………..
za zákazníka
Ing. Vojtech Čičmanec

konateľ

starosta obce
Všeobecné podmienky Servisnej zmluvy

1. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je udržovanie vyššie uvedeného kopírovacieho stroja v bezchybnom stave a
poskytovanie spotrebného materiálu. Zmluva sa považuje za uzavretú, keď je podpísaná oprávnenou
osobou zo strany dodávateľa a zákazníka.
2. Používanie stroja
Obsluhujúci personál je povinný dodržiavať návod a pokyny k obsluhe. Dodávateľ si vyhradzuje právo
vyúčtovať klientovi všetky náklady, ktoré budú spojené na odstránenie následkov nedodržaním
príslušných návodov a pokynov k obsluhe obsluhujúcim personálom.
3. Ceny
Všetky uvedené ceny v zmluve sú udávané bez dane, ku ktorým bude pripočítaná príslušná daň podľa
daňových predpisov platných v dobe uskutočneného daňového plnenia. Papier k servisnej zmluve je
dodávaný v kvalite a s gramážou podľa požiadaviek zákazníka. Cena sa pohybuje v rozmedzí 0,005
až 0,01 za list a závisí od druhu, veľkosti, farebnosti a gramáže papiera.
4. Platobné podmienky
Zákazníkovi budú jedenkrát mesačne vyúčtované celkové náklady, tj. počet zhotovených kópií krát
cena za jednu kópiu. Faktúry budú vystavené so splatnosťou 10 dní. Pre prípad, že zákazník bude s
platbami v omeškaní, bude mu fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 0.05% z dlžnej čiastky za každý
deň z omeškania.
5. Zmluvná lehota
Zmluvná lehota začína plynúť od 1.1.2018. Do tohto dátumu bude zákazníkovi účtovaný len
jednorazový inštalačný poplatok a reálne vyhotovené kópie v mesiaci. Zmluva sa uzatvára na dobu 60
mesiacov s výpovednou lehotou 3 mesiace po skončení zmluvnej lehoty. Výpovedná lehota začína
plynúť 1. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede a po skončení zmluvnej
lehoty. Po skončení doby trvania zmluvnej lehoty sa trvanie automaticky predlžuje o 1 rok, pričom sa
zákazníkovi už neúčtuje poplatok za prenájom stroja vo výške 42 € s DPH . Po skončení zmluvnej
lehoty je možné zákazníkovi odpredať kopírovací stroj za cenu 1€. Kopírovací stroj je možné aj
predčasne odkúpiť bez storno poplatkov. Po odkúpení stroja sa zákazníkovi už neúčtuje poplatok za
prenájom stroja vo výške 42 € s DPH. Zmeny zmluvy sa riešia vzájomnou dohodou písomnou formou
dodatku.
6. Povinnosti dodávateľa
Dodávateľ sa zaväzuje v cene servisnej zmluvy prostredníctvom svojho servisného strediska na svoje
náklady vykonávať servis a údržbu kopírovacieho stroja a dodávať zákazníkovi pre kopírovací stroj
náhradné diely a spotrebný materiál (podľa tabuľky na prednej strane).
Servisný interval je jedenkrát mesačne, prípadne podľa potreby.
Dodávateľ je oprávnený pristupovať ku kopírovaciemu stroju za účelom servisného zásahu a kontroly,
účelom zistenia stavu počítadiel. Spotrebný materiál nájomcom nespotrebovaný je majetkom
dodávateľa.
7. Ostatné
Zmenu miesta umiestenia prístroja je treba oznámiť dodávateľovi dopredu písomne. Výdaje spojené
so zmenou umiestenia prístroja hradí zákazník. Prípadné škody, ktoré vzniknú klientovi na prístroji v
dôsledku transportu prístroja klientom, nekryje táto zmluva.
Servisná zmluva nekryje škodu spôsobenú vyššou mocou (atmosférické prepätie v sieti, vytopenie...).
Pokiaľ by oprava stroja bola do budúcna neuskutočniteľná (hlavne pri starých strojoch – náhradné
diely sa už vlastne prestanú vyrábať), dodávateľ poskytne náhradné riešenie.
Jedna kópia formátu A3 sa rovná dvom kópiám formátu A4, obojstranná kopia A4 sa rovná dvom
kópiám A4. Pre kopírovacie stroje je uvádzaná spotreba na formát A4 pri 12 % koncentrácií farby.
Odpočet stavu kópií je vykonávaný raz mesačne nahlásením stavu počítadiel, alebo odpočtom.
Faktúry je možné posielať aj elektronicky e-mailom, ktoré však musia spĺňať zákonom stanovený
štandard.
8. Predčasné ukončenie
Dodávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť túto zmluvu pred uplynutím dojednanej doby
jej platnosti, keď zákazník nedodržuje zmluvné podmienky a ani nereaguje na príslušné upomienky
behom poskytnutej ďalšej 14 dennej lehoty.
9. Záverečné ustanovenia
Každá zmena, alebo dodatok tejto zmluvy si vyžaduje samostatné písomné vypracovanie. Na otázky
výslovne neupravené touto zmluvou platí ustanovenie občianskeho zákonníka. Neplatnosť jednotlivých
ujednaní tejto zmluvy nemá za následok neplatnosť celej zmluvy.

