
Obec Poproč
y

Obecný úrad PoproČ, Školská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-363/2017
č. záznamu: 363/2017-001

Z ápis v spis e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode Ínformácií ) v znení
neskorŠích predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejniladňa
28.8.2017 na webovom sídle obce PoproČ:

zmluvu, sp. zn.: OcU-Š-363/2017

uzatvorenú dňa 22.8.2017

účinnúod: 29.8.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Iveta Sokolová - OPTIMA

Tokajícka 4,040 22 Košice

zastúpená Ivetou Sokolovou

Predmetom zmluvy:

- udržiavanie kopírovacieho stooja v kiďtúmom dome v dobrom prevádzkyschopnom
stave a poskytovanie spotrebného materiálu kjeho prevádzke.

v

VPoproči, dňa 28.8.2017 Obec PGPROC
Obecný úr'ad Poproč
úsek Obecnsho úradu

tf

Škofskä 2, 044 24 Poproč
-'i-

*

va Benková

zamestnan^obce poverený zverejňovaním



ZMLUVA D-KOMPLETč. - 170060
Zmluva zahŕňa komplexnú se^Ísnú starostlivosť počas celej záruínej doby, vrátane výmeny a dodávky originálnych

náhradných dielov, servisu , práce a dodávky originálneho spotrebného materiálu.

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Uzaťvorená medzi:

Kupujúcim: Obecný úrad Poproc
w.

ICO 00324639
v

DIC:.
v

Síälo: Skolská 2,044 24 Poproč
Konajúci: Ing. Štefan Jaklovský-starosta obce
Bankové spojenie:
Zodpovedný pracovník:
(ďalej len ako " kupujúci ")

a

Predávajúcim: Iveta Sokolová - OPTIMA
v_

ICO 33634319
v

ICDPH: SK1020642711
Sídlo: Tokajícka 4, 040 22 Košice*

Konajúci: Iveta Sokolová
v

Bankové spojenie: 4017593701/7500 CSOB.

Zodpovedny pracovník: Iveta Sokolová

(ďalej len ako "predávajúcit<)

Predávajúci_sa touto zmluvou zaväzuje za dohodnutú cenu udržiavať kopírovacie stroje podľa
údajov uvedených nižšie v dobrom prevádzkyschopnom stave podl'a podmienok uvedených
na druhej strane tejto zmluvy.

Por. Typ stroja Výrobné císlo Umiestnenie
číslo /budova, poschodie, c. dverí/

a tel. kontakt
1. KONICA A7R0021209146

MESÍOLTA
bizhub C258

Začiatok zmluvyje od dna odovzdania zákazníkovi na dobu určitú
Por. Stav Zaíiatok Skonéenie
číslo Typstroja Výrobné císlo počítadla zmluvy zmluvy

na

začiatku
zmluvy

1. KONICA A7R0021209146 o 22.08.2017
MDSÍOLTA
bizhub C258

Servisný pauSáI:

Typ kopírovania resp. tlaíe Cena

za kópiu A4 v   bez DPH
Cíemobíele kópie 0,012
Farebné kópie 0,0500
Ceny sú uvedené bez 20% DPH v  .
1 A3 kópia = 2 kópie A4 pri farebnej aj ÍSiernobielej kópii, tlaci/ kop. stroj to automaticky zráta /



Servisný paušál zahŕňa:
Zabezpečenie základnej inštalácie zariadenia a základné zaškolenie obsluhy,
Dodávku originálneho spotrebného materiálu (toner).

Dodávku bežných opotrebiteľných náhradných dielov ako sú (fotovalce, vývojnica, fíxácia, štartér,.

transferovájednotka...)
Zabezpečenie linky pomoci v pracovné dni v Čase od 7.30 do 16.30 hod. na tel. čísle : 055/6331050.

Pri nahlásení pomchy zabezpečenÍe príchodu servisného technika do 48 hodín alebo v termíne po.

vzájomnej dohode
Servisné práce.

Využívanie systému diaľkovej správy na hlásenÍe porúch

^T(^fl^íU^fi^SľlÍlT^^^+J?J^l^^S!!lť ?i^?>^?^ (!Í!?*\ ÍSL"riaÍliac^: ŕ.^?L-lľeI?váJednotka), ktoré môžu nepredvídateľne vypovedať službu (napr. skrat). Takéto udalosti budú ríeSené po
vzájomnej dohode.

Podmienky zmluvy:

1. Predmet zmluvy
1.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje kupujúcemu za úplatu udržiavať kopírovací stroj vdobrom

prevádzkyschopnom stave a poskytovať spotrebný materiál a potreby kjeho prevádzke.
112 TÍt?..ZI?lľva savzťahu-ie aJ na systémové modifíkácie asystémové rozSirenia, ako napr. inštaláciu

prídavných zariadení podľa priania kupujúceho.

2. Použfvanie prístroja

^ ^ ^I^^Í^l^)1 a^n^^1^^^^h(^^^^^nlť^f^!^^pn^^'a^í^^^A^^^^?Í^>J^^Ím^^^:,',^^^^i-^r^^^^
S^l^01^"! zm^oMm^mal^mepodľa odbomého názom predávajúceho vykoná predávajúci na náklady kupujúceho za cenu platnú včase
Skolenia.

2.2 Predávajúci ma právo úCtovať kupujúcemu všetky servisné úkony poskytnuté vdôsledku nerešpektovania
dojednaní a pokynov predávajúceho zo strany obsluhujúceho personálu.

3. Povinností zmluvných strán

3-' ^^S^kSň=^^TSnÍÄ;=
nesphiením tejto povinnosti ide výlučne na ťarchu kupujúceho.

3'2 ?red^a:lúci sa zaväzujev rámci SVOJeJ pacovnej doby, v prípade nutnosti i v čase pracovného voľna, zaistiť
SÚ^SPm^Ä^^l^=alebov?lmunihra(ta^didov:

3'3 D!Íy-ľ?n^leI^V.Í?lci servisného výkonu vzáruke sú vlastníctvom predávajúceho adiely vymenené
v rámci servisného výkonu po záruke sú vlastníctvom kupujúceho.

3.4 Kupujúcije poviimý vopred písomne predávajúceho upozoraiť na zmenu priestorového umiestnenia
prístroja._ Prípadne výdaje so zmenou stanovišťa prístroja hradí kupujúci.

3'5 iKyp?lúc.i sazaväzuJe umožniť vrámci bežnej pracovnej doby zamestnancom predávajúceho prístup
kprístroju. Vykonanie servisného výkonu mimo pracovnej doby je potrebné dohodnúť najmenej Í dä
dopredu.

3'6 pr.?iávajúci má F?Y° odmietnuť vykonanie servisných výkonov, ak umiestnenie prístroja vykonanie týchto
v^konovneumožňuje.

3'7 .pre^v?úci.iT._za^äzuJe nastúPlť na servisný úkon najneskôr do 48 hodín od nahlásenia. Tennín neplatí
v prípade nahlásenia závady v piatok, pred dňami pracovného voľna.

4. Ceny

41 ^^2^?J.^.S^ne^.r,^l?^'?^J>,^^^Slych servisn^ch služieb avýkonov. Na nové ceny jepredávajúci povinný kupujúceho písomne upozomiť.
4'2 ]?kiaľ kuPlyúci zmluvuv prípadezmeny cenynevypovie, má sa za to, že zmenu ceny akceptuje.

Ceny paušálu platia pri 5-15% pokiytí tonera. Pri vyššom pokiytí tonera bude zákaziíík platíťza toner
samostatne.

5. Platobné podmienky
5-1 cenu za poskytoyané seryisné výkony mimo servisného paušálu aslužby sa kupujúci zaväzuje uhradiť

v.r?n?cí ?,la?lo^ti ?ktúr .do 7 dní- Fakturačné obdobie je mesačné /mesačný paušál+ prípadný nadpočet
strán/ a faktúra bude vystavená do 3 dní od ukončenia mesiaca.

5.2 Pre prípad že kupujuci nezaplatí faktúrovanú čiastku riadne avčas, dojednáva sa úrok zomeškania vo
výške 0,05 % za každý deň omeškania.



53 ^i.^ul^Lne^?L?^ÍO^?-?^tk^-Tl2f.^odatoč?e p?skyt?ute) ,lehote'má Predávajúci právo od
zmluvy ihneď odstupiť jednostrann^m plsomn^m oznamenfm; íe od zmluvy odstupuje: domíeným
kupujúcemu.

6. Zodpovednosť za škodu, odstúpenie od zmluvy
^ľá^l^k^<?l ^>v??^Ž ^2^^med?^lÍ>0^(S^lutó- S^'R ^nislalnsíS^fräo>mrt^ol^^lzal^nZ.^^íOTene2odpovedá za poškodenie , ktoré vzniklo iným ako prirodzeným opotrebením.

Táto Skoda ide na ľarchu kupujúceho.
6-2 ľfe?ávajú?i.nez??povedá.za-žia,dnu škoduani u§1^ 2isk' ktoré by kupujúcemu alebo jeho právnemu

^S^ ^^i^^^^^í^^y^^^^S^Í^.Sr^^^y.?h.rií^^ ' prerušenímprevádzky, stratou výkonu prístroja a ďaläích podobných príCin, ktoré predávajúci nezavinil
v

7. Ďalšie dojednania

^ ^^^^^^l^^^?^C^^CTÍr^^^nMa^Sf^^v^i^v^rT^Je^^lál^ii'ipi r>.'
S.SiiS-S'ÄS-ÍSS.S.S^A.S'ZS'ä^S
zmluvy.

7.3 Servisné výkony a služby poskytnuté mimo bežnú pracovnú dobu sa účtujú samostatne.

8. Doba trvania a skoníenia zmluvy
8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu 6 rokov, ak nieje dohodnuté inak.
8'2 ?ŕe_s^an^môžu fm,lu^u Písomne vypovedať. Výpovedná lehota je 6 mesiacov azačína plynúť prvým

^om mesmca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane: Posledným dňom 'výpaveďnej ilehoty
zaniká zmluvný vzťah, založený touto zmluvou.

8-3 ?SÍ^Jfra?^i?._:^väzu^u.po ukončení zr"luvného vzťahu bez zbytočného odkladu vykonať koneCné
vyúôtovanie vyplývajúce z tejto zmluvy.

9. Záverečné ustanovenia

9-1 Kupujúci prehlasuje, že bol pouôený o normách, ktoré sa týkajú prevádzky prístroja.
92 ^ľ^^JT^i?^Jf^!^^?<^^^?.^!Í!-Í^.^^ien0^" písomnú formu abyť

podplsané k tomu poverenými zästupcami predivajúceho a -kupujúceho.
^ ??)a?Íneplatnosť niektorého dojeďiania tejto zmluvy, nemá za následok neplatnosť celej zmluvy.
9.4 Na otázky touto zmluvou výslovne neupravené sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka

/Obchodného zákonníka/ v platnom znení.
^ ^/ ^ml!l,ľ!La p?^lľ v??^?oli^^žtné sa.riia,(?iaprŕlyn}?n? Poriaďcom SIovenskej republiky.
9'6 X!S?L.S?-o^-/s,t^n..sl?OJe?é'. k??ré by, moh11 yzniknúť medzi zmtuvnými sfa^iami budú výlučne

rozhodované príslušnými súdmi v Slovenskej republike.
9.7 Obe zmluvné strany sa zaväzujú splniť súdne rozhodnutía bez omeškania a dobrovol >.

ne.

?3!"?ynié.J! h^a?en.fpodľa pásma-Bude účtované len v prípade skody spôsobenej zákazníkom resp. v prípade
mimoriadnej udalosti.

Tátozmluvaako aj podmienky tejto zmluvy boli oboma zmluvnými stnmami riadne prečítané a na znak súhlasu
pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.

Táto zmluva nadobúda platnosť a úíinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

iveta SOKOLOVÄ - OPTiiUIA
Jakobyho 1

/ O 22 KOSICE
11S431.^SKiy7/

F-/.

^ ^ /.y y>^7
.^í

'u'

/
A

Dátum, peČiatka, p/>4pis kupi^uce Dátum, peČiatka, podpis predávajúceho
v ^ ^Q

Q ^s
^ z?

^ ^
'ťo f*

'^ Obecny úrad PoproČ*tď ^
w Deitum:
'^^/^ ^cP- Z^/

<: Cisio zásnantu:* Čís/o>

spisu:
[w-r'r- 3ťv^ ./f̂

PrUohy: ^bavuje: ^*

/ky- >^HiO\.f{ /


