
Zmluva č. 01/20
o operatívnom prenájme zariadenia

uzatvorenápodl'a§536anasl.Zákonač.513/91Zb.vplnomznenĺ

1.  Zmluvné strany

Túto zmluvu medzi sebou uzatvárajú:

Pcprofis.r.o.
Sídlo:

IČO:
IČ DPH:
V zastúpení:

Fintická  14050/119, 080 06 Prešov

44685173

SK2022803233
Ing. Peter Krafčík, konateľ

Spoločnost'jezapísanávobchodnomregistriOkresnéhosúduPrešovoddiel:Sro,vložkač.21414/P

ďalej uvádzaná ako POSKYTOVATEĽ

Základná škola
Sídlo:

IČO:
DIČ:

Štúrova 341, 094 31, Hanušovce nad Topľou

37873288

2021639169

IČ DPH:
V zastúpení:          RNDr. Natáliaverčimáková

ďalej uvádzaná ako OBJEDNÁVATEĽ

11. Predmet zmluvy

1.Predmetomzmluvyjeoperatívnyprenájommultifunkčnéhokopírovaciehoatlačovéhozariadenia

(ďalejlenzo7.jcrc7erióaposkytovanieservisnýchslužieb"all-in"pretietozariadenia.

2.    Prenajímateľ  poskytuje   za  podmienok  uvedených  v tejto  zmluve  nájomcovi   do   operatívneho

prenájmuzariadenie,ktoréhopresnášpecifikácia,konfiguráciaavýrobnéčíslojeuvedenévprílohe
č.1  tejto zmluvy.

3.Podpojmom„servisnéslužbyalllin"(ďalejlensen;jsmés/wžby,alebosewjýsarozumie:

a)udržiavaniezariadeniavprevádzkyschopnomstave,jehobežnáúdržbaaopravaprizávadách,

b)  zásobovanie   zariadenia   spotrebným   materiálom   (okrem   papiera)   a náhradnými   dielmi

potrebnýmiprevyhotovenievýtlačkovakópií(ďalejlenkópií),

c)technicko-poradenskáčinnosťsúvisiacasosprávnympoužívanímaprevádzkouzariadenia.

4.     Objednávateľ  sa  zaväzuje  počas  doby  záruky  (čl.  VIII.,  bod  1)  zakupovať  toner  do  zariadenia
výhradne od poskytovateľ.



111. Čas a miesto plnenia

1.    Začiatok plnenia zmluvy sa začína dňom inštalácie zariadenia.

2,Zmluvasauzatváranadobu12mesiacovoddátumupodpísaniazmluvy.

3.Miestomplneniazmluvyjedohodnutémiestoinštaláciezariadenia,ktoréjetotožnésmiestom,kde
bude zariadenie trvale umiestnené a používané:

Základnáškola,Štúrova341,09431,HanušovcenadTopľou

4.    Poskytovateľ   sa   zaväzuje   zariadenie   za   samostatnú   úhradu   dopravit'   na   dohodnuti   miesto,
nainštalovat',  odovzdať  ho  v  riadnom  a  užívateľnom  stave,  spolu  s  ním  odovzdat'  návod  na

používanieavykonaťzaškolenieobsluhy,ktoréobsahujezákladnúobsluhuzariadenia,výmenu
tonera,zisteniestavupočítadla,riešeniejednoduchýchproblémov,napr.zaseknutiepapieraapod.

5.Poskytovateľbudevykonávat'servisadodávkyspotrebnéhomateriálu(okrempapiera)vlehotách
avzmysleustanovenítejtozmluvyprostredníctvomsvojhonajbližšiehoservisnéhostrediskapočas
trvania doby záruky (čl. VIII., bod  1).

IV. Cena

1.    Cena  bola  zmluvnými  stranami  dohodnuti  v  zmysle  zákona  č.18/1996  Zb.  o  cenách  ako  cena
zmluvná:

mesačný paušál ........ 307,50 eur s DPH:

2.CenauvedenávčlIV.,ods.Dzahŕňaprácuservisnéhotechnika,dopravu,náhradnédielyačas
strávenýpresunomtechnikanamiestozásahu.

3.    Cena  nezahŕňa  náklady   na  opravu  porúch,  ktoré  boli  zapríčinené  nesprávnou  manipuláciou,
neodbomouobsluhou1vrozporesnávodomvýrobcunapoužívanie,použitímtoneravrozpore
s odporúčaním   výrobcu,   prekročením   maximálneho   mesačného   počtu   kópií   doporučeného
výrobcom,vrozporesozásadamivysvetlenýmiprizaškoleníavrozporesovšeobecnýmiprávnymi

predpismi,   zásahom   neoprávnenej   osoby,   umiestnením   zariadenia  v   nevhodnom   prostredí,
živelnou pohromou.

4.     Ceny súuvedené sDPH.

5.Poskytovatel'jeoprávnenýzmenit'cenuzaprenájom,očominformujepísomneobjednávateľa2
mesiace pred zmenou,  v prípadoch:

a)    legislatívnej zmeny, ovplyvňujúcej cenovú oblasť,

b)zmenyciennáhradnýchdielovaspotrebnéhomateriálu(okrempapiera),

c)zmenyekonomickýchpodmienok-cenyvstupovprezabezpečovanieslužby-pohonných
hmôt,energie,ročnámierainflácieoficiálnevyhlásenáSlovenskýmštatistickýmúradom.

6.    V  prípade  požiadavky  zo  strany  objednávateľa  na  rozšírenie  konfigurácie  zariadenia,  predloží

poskytovateľcenovúkalkuláciuzahŕňajúcurozšíreniezariadenia.



V. Platobné podmienky a fakturácia

1.Poskytovateľbudevykonávaťfakturáciumesačne.

Kontakty : pre potreby servisného zásahu

a)    +4215177 220 30,

b) ffEÉ-.
2.  Objednávateľ  sa  zaväzuje  uhradiť  vystavené  faktúv  v lehote  splatnosti.  Pokial'  objednávatel'

nevykonáúhraduvčasavplnejvýškeatoanipouplynutí14dnĺpolehotesplatnosti,príp.po

písomnejvýzve,jeposkytovatel'oprávnenýzabrániťpoužívaniuzariadenia,atoaždoúplného
vykonaniaúhrady.Vprípadeúplnéhovykonaniaúhradyjeposkytovateľpovinnýopäťzapojiť
zariadenie  do  prevádzky  do  24  hodín  od  pripísania  dlžnej  sumy  na jeho  účet.  Pri  opakovanom
neuhradenífaktúpmáposkytovatel'právopostupovaťpodl'ačastiIXodst.2a).

3.Vprípade,žeobjednávateľnedodržĺtemínúhradyfaktúry,súhlasístým,žeposkytovatel'mumôže
fakturovaťzmluvnúpokutuvovýške0,07%znezaplatenejsumyzakaždýdeňoneskorenia.Peňažný
záväzokjesplnenýpripísanímfakturovanejsumynaúčetposkytovateľa,respektíveuhradením
fakturovanej sumy do pokladne poskytovatel'a.

4.Vprípade,žesplatnost'fáktúypripadnenadeňpracovnéhovol'naalebopracovnéhopokoja,bude
sazadeňsplatnostipovažovstnajbližšípracovnýdeň.Zaúhradufaktúvsapovažujepripísanie
sumyvprospechúčtuposkytovatel'a.

VI. Servisné podmienky

1.     Objednávatel'je povinný zabezpečiť súčinnosť pri sewise a riadnom prevádzkovaní zariadenia a to
tak,ževymvždybezomeškaniaposkytovateľatelefonicky,faxom,mailom,poštoualeboosobne
k vykonaniu  údržby  na  zariadení,  keď  je  zariadením  signalizovaná  potreba  údržby  (svietiaci
symbol,prípadneinformácianadispleji)akvykonaniuopráv,pokiaľzistízávadu,inakzodpovedá
zaškoduspôsobenúnesplnenímtejtopovinnosti.Vprípadespomalebopochybnostíjerozhodujúci

písomný spôsob ohlásenia.

2.Objednávatel'nahlásipožiadavkynaservisnakontaktnéčísloamailovéadresyuvedenévčasti
V., ods.  1  a), b).

3.     Poskytwateľje povinný vykonať mffiimálne úsilie na odstiánenie závady  v najskoršom možnom
čase.  V  prípade,  že  zariadenie  nie  je  možné  opraviť  v  lehote,  je  poskytovatel'  povinný  čo
najrýchlejšímanajefektívnejšímspôsobomzabezpečit'bezporuchovúprevádzkuzariadenia.

4.     V prípade   poruchy   na   zariadení   poskytovateľ   môže   objednávateľovi   poskytnúť   náhradné
zariadenie  so  zhodným  fomátom  (A4,  A3)  po  dobu  nevyhnutnú  na  odstránenie  závady  na

prenajatom zariadení.

5.     Mesačný   počet   kópií   vyhotovených   na   zariadení   nesmie   prekročiť   maximálne   množstú
doporučené   výrobcom.   Prekročením  tohto   maximálneho   počtu  hrozí   poškodenie   zariadenia
aobjednávateľzodpovedázazávadyvzniknutéztohtodôvodu.Maximálnypočetvyhotovených
kópiíformátuA4zamesiacjestanovenývýrobcomnasledovne:



Zariadenie

Maximálny počet
ČB kópií  a maximálny početfbn'chkópiĺzamesiac

EPSON   WF-RD3TWFC

arey    75.000

C869

VII. Podmienky používania zariadenia

1.     Objednávateľ  sa  zaväzuje  používať  predmet  zmluvy  vo  vhodných,  primeraných  priestoroch,

primeranekjehopovaheaurčeniuapodl'anávodunaobsluhutak,abynedochádzalokjeho
poškodeniu a k závadám.

2.     Objednávateľ  určí  osoby,  ktoré  budú  zodpovedné  za  prevádzku  zariadenia.  Tieto  osoby  budú
zaškolenépreobsluhuzariadeniaaumožniatechnikomposkytovateľaprístupkzariadeniw

3.Objednávateľjepovinnýpoužívat'vhodnýspotrebnýmateriál.Zavhodnýspotrebnýmateriálsa

považuje  materiál   dodávaný   poskytovateľom   a  materiál   doporučený  výrobcom   a zástupcom
poskytovateľa.Objednávateľzodpovedázaškodyspôsobenépoužívanímnevhodnéhospotrebného
materiálu a papiera.

4.      Objednávateľ   umožní   prístup   pracovníkom   poskytovateľa   k   zariadeniu   v pracovnom   čase
objednávateľa.

5.      Objednávatel'  nesmie  bez  vedomia  a súhlasu  poskytovateľa  premiestnff  zariadenie.   Prípadnú
zmenumiestaprevádzkyzariadeniajepovinnýodsúhlasit'sposkytovateľom.

6.Zariadeniejepočascelejdobyprenájmumajetkomposkytovateľa.Priukončenízmluvypodľačl.
IX,bod1.b),c)jeobjednávateľpovinnýposkytovatel'oviumožn#prístupkzariadeniuajeho
odvoz.Vprípadezisteniapoškodeniapriobhliadkezariadeniapoukončenínájmu,jeobjednávateľ

povinný uhradit' tieto škody.

7.     V prípade  predčasného  ukončenia  zmluvy  je  objednávatel'  povinný  uhradď  zmluvný  stomo

poplatokvovýške10-násobkumesačnéhopaušálu.

VIII. Záručné podmienky

1.     Záručná doba na multifunkčné kopírovacie a tlačové zariadeniaje 48 mesiacov od podpi"
zmluvy.

IX. Záverečné ustanovenia

1.      Zmluvakončí:

a)    uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá,

b)odstúpenímodzmluvyniektorouzozmluvnýchstrán,ktorémusíbyťvykonanépísomne,

c)písomnoudohodouzmluvnýchstránsdohodnutouvýpovednoulehotou.



2. Poskytovatel'môžesokamžitouplatnost'ouodstúpďodzmluvyvprípade,že:

a)objednávatel.meškásúhradamiviacakoMdnípopísomnejvýzvekuhradeniudlžnýchsúm,

b)   objednávateľ nedodržuje zmluvné dojednania,

c)protiobjednávateľovibolozahájenékonkurznékonaniealebokonanieovyrovnaiií.

Objednávateľjeoprávneiiýodstúpwodzmluvypreduplynutímjejtrvaniasvýpovednoulehotou
2mesiace,vtakomprípadesavšakzaväzujeuhradďposkytovateľovizmluvnýstomopoplatok
uvedený v časti Vll, bod 7.

4.     Ob#dnávateľ má po ukončení zmluvnej doby prenájmu zariadenia možnost' odkúpenia zariadenia
zaodkupnýpoplatok.Vtakomprípadejecenaodkúpeniazariadeniastanovenána1,-€sDPH.

5.      Zmluva je  vyhotovená  v  dvoch  origináloch,  po jednom    pre  obidve    zmluvné  strany.  Zmluva
nadobúdaplatnosťdňompodpisuobidvomizmluvnýmistranami.

6.      Dodatky k zmluve musia byť vykonané  písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán

Zmluvnéstranyvyhlasujúžeichzmluvnávoľnosťnebolaobmedzená,zmluvajeuzatvorenána
základeslobodnejvô`e,neuzatvárasavtiesnizanápadnenevýhodnýchpodmienok.

Zmluvusiprečítaliajejobsahuporozumelianaznaksúhlasupodpísah

V Prešove dňa

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:



Prílohač.1kuZmluveooperatívnomprenájmeč.01/20
Špecifikácia a konfigurácia zariadenia

i  lušenstvo Výľobné čislo
Počiatočný stavočĺtadla Poznámka

Zariadenie - pr s

X2SS012123 0 strán
EPSON  WF-C869RD3TWFC

lnštaláciu a zaškolenie vykonal:

Meno a priezvisko:   mcfJAL      CHLU?

Podpis.

Zaľiadenie pľevzal:

Meno a priezvisko: ..ŕí\?.(#.

.9+1núJv

•7?-?*.#.

Podpis


