
SERVISNÁ ZMLUVA - FSMA 
Č. 17/2004 

uzatvorená podľa ustanovenia par. 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi : 

a 

I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie servisného a materiálového zabezpečenia dvoch digitátnych 
kopírovacích strojov XEROX DC 255 a XEROX DC 440 pozostávajúceho z ich opravy, údržby, vrátane 
dodania a inštalácie náhradných dielov, spotrebného materiálu a papiera. 

II. 
Používanie stroja 

Objednávateľ je povinný používať stroje riadnym spôsobom so zodpovedajúcou starostlivosťou, v zhode 
s dodanou dokumentáciou ( hlavne návodom na používanie) a nepreťažovať sústavne zariadenia na 
základe doporučeného mesačného množstva (bod V zmluvy). 

III. 
Čas plnenia 

                                        1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa podpísania tejto zmluvy. 
2. Zmluva sa predčasne môže ukončiť výpoveďou s výpovednou lehotou 1 mesiac začínajúcou plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane 
Zmluvu je možné okamžite vypovedať písomne v prípade závažného porušenia zmluvy, stranou ktorá 

sa závažného porušenia nedopustila, 
Závažným porušením zmluvy je: 

- nedodržanie termínu splatnosti faktúr o viac ako 30 dní zo strany objednávateľa 
- neposkytovanie servisného a materiálového zabezpečenia v dobe presahujúcej 10 dní zo strany 

poskytovateľa. 
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IV. 
Miesto plnenia 

Miestom plnenia je adresa sídla objednávateľa : Úrad priemyselného vlastníctva SR 
Jána Švernu 43, Banská Bystrica 

V. 
Cena predmetu zmluvy 

V cene 1 kópie je započítané: dodávka spotrebného materiálu, dodávka a výmena náhradných dielov, 
servis, doprava a profylaktické prehliadky stroja podľa potreby (v závislosti od mesačného množstva) 
V cene 1 kópie nie je započítané : papier, kramličky do zošívačky (ak súčasťou zariadenia je finišer) 

Ceny sú uvedené bez 19% DPH. 

Dodávateľ má možnosť upraviť cenu kópie jeden krát ročne na základe ročnej miery inflácie podľa 
údajov Štatistického úradu SR v položke „Rôzne tovary a služby" len po dohode s objednávateľom 
- dodatkom k tejto zmluve . 

VI. 
Servisné podmienky 

1. Poskytovateľ zabezpečí odberateľovi podľa jeho potrieb spotrebný materiál, náhradné diely, servis a 
profylaktické prehliadky stroja podľa potreby (v závislosti od mesačného množstva). 

2. V prípade poruchy stroja je poskytovateľ povinný zabezpečiť servisný zásah do 8 pracovných hodín 
od nahlásenia požiadavky poverenými osobami objednávateľa: 
1. Timko Viliam 
2. Klein Peter. 

na dispečing fy COPY & PRINT OFFICE s.r.o. tel/fax 048/ 4162 203, 4162 204 resp. 02/44455512 
v pracovných dňoch medzi 8 0 0 - 160 0. V prípade vážnejšej poruchy ( elektronika, motorické časti) je 
povinný poskytovateľ odstrániť poruchu maximálne do 24 pracovných hodín od prvého zásahu na 
stroji. 

3. Ak porucha bude trvať dlhšie ako 24 pracovných hodín zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ 
poskytne objednávateľovi náhradný stroj. 
V prípade nezabezpečenia odstránenia poruchy do 24 pracovných hodín a nedodržania servisných 
podmienok v ods. 1. a 2. sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť xerografické práce podľa požiadaviek 
objednávateľa - do doby odstránenia poruchy. 

4. Ak dôjde k fyzickému poškodeniu stroja, alebo spotrebného materiálu (CRU, fixácia) a náhradných 
dielov vinou objednávateľa, náklady spojené s opravou stroja alebo výmenou náhradných dielov a 
spotrebného materiálu hradí objednávateľ. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu . 

VII. 
Platobné podmienky 

1. Fakturácia kópií bude prebiehať nasledovne: 
1 x mesačne - podľa počtu kópií na základe odčítania počtu kópií z počítadiel strojov. Stav počítadiel 

a kópií objednávateľ bude mesačne telefonicky (faxom, mailom) nahlasovať na dispečing 
poskytovateľa. Poskytovateľ kontroluje stav počítadla kópií vždy pri pravidelnom servise. Počet kópií 
na fakturáciu je vyznačený v evidenčnom liste a je stanovený ako rozdiel stavu počítadla aktuálneho 
a predošlého mesiaca. 
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2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry do 14 dní od dátumu doručenia. Faktúra bude obsahovať 
náležitosti podľa § 15 zákona 289/1995 z.z. o dani z pridanej hodnoty. Neoddeliteľnou súčasťou 
faktúry musí byť kópia evidenčného listu s vyznačeným stavom počtu kópií vo fakturačnom období. 

3. Pokiaľ sa objednávateľ oneskorí s termínom splatnosti faktúry, poskytovateľ má právo fakturovať 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 
Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr o viac ako 30 dní zo strany odberateľa, poskytovateľ nie je 
povinný poskytnúť servisné a materiálového zabezpečenie podľa bodu VI. tejto zmluvy. 

VIII. 
Ostatné ustanovenia 

Stav počítadiel ku dňu podpísania zmluvy je nasledovný : 
1. kopírovací stroj XEROX DC 255 1 303 132 kópií 
2. kopírovací stroj XEROX DC 440 14 969 kópií. 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán 
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy, urobené po vzájomnej dohode, musia mať písomnú formu a 

budú tvoriť dodatok k tejto zmluve, inak sú neplatné. 
3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 exempláre. 

V Banskej Bystrici dňa 23.2.2004. 
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