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Servisná zmluva 
02/2011 

Dodávatef 

MAJAX,s.r.o., Svätoplukova 39, 903 01 Senec 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd Sro , vložka č. 52470/B 
Zastúpený Ing. Ján Tkáč - konateP 
Kontaktná osoba: Branislav Benkovský 
Tel, kontakt / mail: +421 905 220 559 
IČO : 44137419 DIČ : 2022621689 IČ DPH : SK 2022621689 
Bankové spojenie: Tatra banka 2623857173 /1100 
/ďalej len prenajímateľ/ 

a 
Odberateľ 
Mestský úrad Senec, Mierové nám. 8 SK-903 01 Senec 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 
Zastúpený: 
Kontaktná osoba: Štefan Pap 
Tel, kontakt / mail: +421 905 499 768 
IČO: 00305065 DIČ : 2020662237 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 562441/5200 
/ďalej len nájomca / 

P r e d m e t servisnej zmluvy 
P.č. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kopírovací stroj 

Príslušenstvo 

Príslušenstvo 

Príslušenstvo 

Príslušenstvo 

Príslušenstvo 

Umiestnenie stroja : 
Mestský úrad Senec, 
1.p. Učtáreň 

NÁZOV 
bizhub210 

DF-605 (duplexný podávač) 

MK-501 (montážna sada) 

AD-504 (duplexná jednotka) 

PF-502 (prídavný zásobník) 

SCD-21 (stolík veľký) 

Mierové nám. 8, SK-903 01 Senec 

Výrobné číslo 
S20101391 

. 

Cestovné 

Celkom bez DPH 

19 % DPH 

Celkom s DPH 

Cena v ( €) 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

3,-

3,-

0,57 

3,57 

Začiatok zmluvy: 1.augusta 2011 Dĺžka trvania zmluvy 12 mesiacov 

Stav počítadla na začiatku zmluvy kópií 
Dodacia lehota 2-3 dní 

Počet kópii 

0 
Cena za kópiu \ Spolu ( € ) 

0,0250 0,0250 

Mesačný poplatok zodpovedá počtu -0- vyhotovených kópií 

Ďaľšie ujednania : Vyrobené výstupy sa budú účtovať podľa skutočne vyrobených za cenu 0,0200€ bez DPH 19%. 
Vyúčtovanie ceny podľa počtu skutočne zhotovených kópií a spotrebného materiálu vykoná dodávateľ najmenej 1x za 
mesiac spätne a pri ukončení zmluvy. Cestovné bude vyúčtované podľa skutočne vykonaných ciest. 
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY SERVISNEJ ZMLUVY 

1. Predmet zmluvy 
11 Predávajúci (podľa údajov na 1.strane tejto zmluvy) sa touto zmluvou zaväzuje kupujúcemu (podľa údajov na 1.strane 

tejto zmluvy) za úplatu udržiavať multifunkčné zariadenie (podľa údajov na 1.strane tejto zmluvy) v dobrom 
prevádzkyschopnom stave a poskytovať spotrebný materiál a potreby k jeho prevádzke. 

1.2Táto zmluva sa nevzťahuje na systémové modifikácie a systémové rozšírenia, ako napr. inštaláciu prídavných 
zariadení podľa priania kupujúceho. 

2. Používanie pristroja 
2.1 Predávajúci sa zaväzuje bezplatne vyškoliť pre obsluhu prístroja maximálne dvoch pracovníkov kupujúceho, ak 

nebude dohodnuté inak. Zaškolenie ďalších osôb podľa želania kupujúceho alebo potrebné podľa odborného názoru 
predávajúceho vykoná predávajúci na náklady kupujúceho za cenu platnú v čase školenia. 

2.1 Udržiavaním prístroja podľa tejto zmluvy sa rozumie činnosť nad rámec úkonov, popísaných v návode na obsluhu. 
2.2Predávajúci má právo účtovať kupujúcemu všetky servisné úkony, poskytnuté v dôsledku nerešpektovania dojednaní 

a pokynov predávajúceho zo strany obsluhujúceho personálu. 

3. Povinnosti zmluvných strán 
3.1 Pred inštaláciou pristroja je kupujúci povinný na svoje náklady zariadiť úpravy nutné pre správne zapojenie a 

prevádzku prístroja (napr. elektrické a telefaxové zásuvky) v súlade s platnými STN. Škoda vzniknutá nesplnením tejto 
povinnosti ide výlučne na ťarchu kupujúceho. 

3.2Predávajúci sa zaväzuje v rámci svojej pracovnej doby zaistiť kupujúcemu po ohlásení poruchy prístroja v dohodnutej 
lehote opravu, alebo výmenu náhradných dielov. 

3.3Diely vymenené v rámci servisného výkonu prechádzajú bezplatne do vlastníctva predávajúceho. 
3.4Kupujúci je povinný vopred písomne predávajúceho upozorniť na zmenu priestorového umiestnenia prístroja. 

Pripadne výdaje spojené so zmenou stanovišťa pristroja hradí kupujúci. 
3.5Kupujúci sa zaväzuje umožniť v rámci bežnej pracovnej doby zamestnancom predávajúceho pristúp k prístroju 

Vykonanie servisného výkonu mimo pracovnej dobyje potrebné dohodnúť najmenej 5 dní vopred. 
3.6Kupujúci je povinný pri prevádzke prístroja používať výhradne predávajúcim určené, alebo odporučené spotrebné 

materiály. Predávajúcim poskytnutý spotrebný materiál je kupujúci oprávnený používať iba v prístrojoch, na ktoré sa 
vzťahuje táto zmluva. 

3.7Predávajúci má právo odmietnuť vykonanie servisných výkonov, ak umiestnenie prístroja vykonanie týchto výkonov 
neumožňuje. 

4. Ceny 
4.1 Všetky v zmluve uvedené ceny sú zmluvnými netto cenami, ku ktorým sa pri fakturácii pripočíta príslušná daň. 

Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený s cenníkom zmluvy . 
4.2 Predávajúci je oprávnený meniť ceny poskytovaných servisných služieb a výkonov. Na nové ceny je predávajúci 

povinný kupujúceho písomne upozorniť. Nové ceny platia po uplynutí dvojmesačnej lehoty, ktorá začína bežať prvý 
deň mesiaca nasledujúceho po doručení tohoto upozornenia kupujúcemu. 

4.3 Do jedného mesiaca po doručení upozornenia podľa či.4.2 môže kupujúci túto zmluvu doporučeným dopisom 
vypovedať. Výpovedná lehota a zmluvný vzťah v takomto prípade končí dňom predchádzajúcim dňu, od ktorého 
nastáva zmena ceny. Pokiaľ kupujúci zmluvu nevypovie, má sa za to, že zmenu ceny akceptuje. 

5. Platobné podmienky 
5.1 Cenu za poskytované servisné výkony a služby sa kupujúci zaväzuje dojednanými poplatkami podfa faktúr 

vystavovaných predávajúcim vo výške uvedenej na 
1. strane tejto zmluvy. 

5.2Výška poplatkov sa stanoví dohodou, prihliada sa k typu prístroja, predpokladaného rozsahu jeho využitia a ďalším 
faktorom. Poplatok zahŕňa tiež výdaje spojené s poskytnutím materiálu a služieb podfa tejto zmluvy. 

5.3Vyúčtovanie ceny podľa počtu skutočne zhotovených kópií a spotrebovaného materiálu vykoná predávajúci najmenej 
1x za 6 mesiacov spätne a pri ukončení zmluvy. 

5.4Poplatky a vyúčtovanie sú splatné ihneď po obdržaní faktúry. Pre prípad, že kupujúci nezaplatí fakturovanú čiastku 
riadne a včas, dojednáva sa úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania splatnosti faktúry. 

5.5Ak kupujúci nezaplatí fakturovanú Čiastku ani v dodatočne poskytnutej osemdňovej lehote, má predávajúci právo od 
zmluvy odstúpiť jednostranným písomným oznámením, že od zmluvy odstupuje, doručeným kupujúcemu. 

5.6Predávajúci je oprávnený požadovať i náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná 
pokuta, a to i vo výške presahujúcej čiastku zmluvnej pokuty. 
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6. Zodpovednosť za škodu, odstúpenie od zmluvy 
6.1 Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu vzniknutú tým, že sa s prístrojom zaobchádzalo v rozpore s návodom 

k obsluhe. Takáto Škoda ide na ťarchu kupujúceho, 
6.2Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu ani ušlý zisk, ktoré by kupujúcemu alebo jeho právnemu nástupcovi vznikli 

najmä pôsobením vyššej moci, zvýšením prevádzkových nákladov, prerušením prevádzky, stratou výkonu prístroja a 
dalšich podobných príčin, ktoré predávajúci nezavinil. Kupujúci nie je oprávnený požadovať od predávajúceho ani 
náhradu spotrebného materiálu včítane papiera. 

6.3 Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že: 
- miesto inštalácie prístroja bolo zmenené bez súhlasu predávajúceho 
- kupujúci používa pri prevádzke prístroja neodporučený spotrebný materiál alebo 
- kupujúci napriek písomnému upozorneniu naďalej porušuje ustanovenia tejto zmluvy. 

7. Ďalšie dojednania 
7.1 Predávajúci poskytuje kupujúcemu servisné výkony a služby odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy, uvedeného na 1. 

strane tejto zmluvy. Pokiaľ predávajúci už skôr kupujúcemu obdobné služby poskytoval, vykoná sa vyúčtovanie za 
predchádzajúce obdobie a technické prebratie stroja so zistením východzieho stavu počítadla. 

7.2Táto zmluva je prevoditeľná spolu s prístrojom na tretie osoby. Nutný je však predchádzajúci písomný súhlas 
predávajúceho a písomné prehlásenie tretej osoby, že sa zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy. 
Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu stav počítadla ku dňu prevodu prístroja a jeho predaja novému 
kupujúcemu. 

7.3Servísné výkony a služby poskytnuté mimo bežnú pracovnú dobu (či.3.5) sa účtujú samostatne a je k nim 
pripočítavaný zmluvný príplatok podľa zvláštnych dojednaní Ustanovenia či.5 platia i tu. 

7.4Kupujúci berie na vedomie, že pri nezaplatení dvoch mesačných záloh, bude zastavené poskytovanie služieb 
predávajúcim, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 

Tým nie sú dotknuté ustanovenia 5 4 a 5.5 všeobecných podmienok tejto zmluvy. 

8. Doba trvania a skončenie zmluvy 
8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to minimálne na 1 rok, ak nie je dohodnuté inak. 
8.2Ak niektorá zo strán zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby jej platnosť nevypovie, platnosť zmluvy sa automaticky 

predlžuje vždy o ďalších 12 mesiacov. 
8.30be strany môžu zmluvu písomne vypovedať. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. Posledným dňom výpovednej lehoty zaniká zmluvný vzťah, 
založený touto zmluvou 

8.4Zmluvne strany sa zaväzujú po ukončení zmluvného vzťahu bez zbytočného odkladu vykonať konečné vyúčtovanie 
vyplývajúce z tejto zmluvy. 

9. Záverečné ustanovenia 
9.1 Nájomca prehlasuje, že bol poučený o všetkých prevádzkových podmienkach, ktoré sú spojené s používaním 

predmetu zmluvy. Spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi stranami pri plnení zmluvných povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, budú strany riešiť priateľskou cestou. Pokiaľ by napriek tomu neprišlo k dohode, 
v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie obchodný súd podľa sídla prenajímateľa. 

9.2Pre právne vzťahy vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou je rozhodný slovenský poriadok. 

Táto zmluva nadobúda platnosť od podpísania oboma zmluvnými stranami. Všeobecné podmienky servisnej zmluvy boli 
riadne prečítané a na dôkaz súhlasu s celým obsahom pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy . 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 

/ 

„podpísané" podpísané" 


