
zMLUVA

O DODÁVKACH SPOTREBNÉHO MATERIÁLU DO REPROGRAFICďCH ZARIADENÍ

A

o vÝpožrčrr, sRnÁvE A sERvIsE REpRocnnrrcďcH zARIAorní

Číslo zmtuvy: ABEL 217ltí'l2o2í.

Zmluvné strany

Nájomca: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
023 02 Krásno nad Kysucou 1642

tčo: o0B9lB35

Ič opn: SK2o2o551753

IBAN: SK B7B1B0 0000 0070 0048 6284

Zapísaný v: Zriad'ovatel'ská listina 20021258 SP

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Konajúci prostredníctvom: PaedDr. Ján Palko - riaditel'

(dblej len,,Nájomca")

na stranejednej

a

Dodávatel': ABEL-Computer, s.r.o.
Sídlo: A. Hlínku 6, OZ2 01 čadca

ičo: 31 634 7BB

Ič ppt-t: sKzozo4zz4lL
IBAN: SK24 0900 0000 0000 5198 8370

SWIFT: GIBASKBX

Zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.2BL3|L
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a.s.

Číslo účtu: 0o51988370/o9oo

Konajúci prostredníctvom: Dagmar Mačugová - konatel'ka spoločnosti

[ubica Serafínová - zástupca riaditel'a na základe plnej moci

(d'a/ej len,,Dodávatel"')

na strane druhej

uzatvárajú nasledovnú zmluvu:



óánot r.
Predmet zmluvy

1,1 Dodávatel'sa zavázuje počas trvania zmluvy dodávať Nájomcovi všetky renovované kazety
potrebné k prevádzke multifunkčných zariadeni tlačiarní, kopír.ovacbh zariadení a faxov (d'alej len

,,reprografi cké zariadeniď').

L2 Dodávatel'zdarma vypožičia Nájomcovi požadované reprografické zariadenia:

1 ks Canon MF645Cx, výr. číslo

1.3 Dodávatel' zabezpečí u vypožičaných reprograficlcých zariadení komplexné seruisné zabezpeénie
počas elého zmluvného obdobia.

L.4 Dodávatel' sa zavázuje viesť evidenciu vypožičaných a spravovaných reprograficlcých zariadení aj
dodaného spotrebného materiálu (výhradne zn. ABEL), túto evidenciu bude Dodávatel' predkladať
Nájomcovi pri pravidelnej fakturáciiformou kópie Dodacieho listu.

1.5 Nájoma sa zavázuje za p|nenie vy,ššie uvedených závázkov Dodávatelbvi platť odplatu (cenu) podl'a
Pílohy č.1 tejto zmluvy.

1.6 Dodávate[ sa zavázujg že Nájommvi bude dodávať pre vypožíčané zariadenie výhradne renovovaný
spotrebný materi.ál zn. ABEL.

článok II.
Doba trvania zmluvy

Táto zmluva sa uzaWára na dobu určitú, a to na 36 mesiacov od podpisu zmluvy oboma
zmluvnými stranami.

óánok III.
Miesto a čas plnenla

3,1 Miestom plnenia tejto zmluvy je: sídlo Nájomcu uvedené v tejto zmluve prípadne prevádzky
nájomcu, ak o to nájomca požiada.

3.2 Dodávatel'sa zavázuje dodať Nájomcovi spotrebný materiál v mieste plnenia najneskór do 3 dní
od doruČenia jednotlivej objednávky.

Kontaktná osoba Nájomcu: Mgr. Karin Bugalová

kontaktná osoba Dodávatel'a: Alžbeta poláčková

čÉnok Iv.
Účtovanie a platobné podmienky

4.I Dodávatel'vystavíúČtovný doklad (fakúru) podl'a bodu 4.2, na základe Dodávatelbm vyplnených a
oprávneným zástupcom Nájomcu potvrdených dodacbh listov.

4.Z FaKÚra bude mať náležitosti úČtovného dokladu v zmysle platných právnych predpisov. prílohou
kaŽdej fakúry bude kópia dodacieho listu, resp, dodacích listov. Faktúra bude rždy obsahovať: číslo
zmluvy, dátum vystavenia, ČÍslo ÚČtu v prospech Korého budú poukazované platbý.

4,3 Faktúry budú vystavované a zasielané Nájomcovi na adresu uvedenú v tejto zmluve,

4,4 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia fatčúry Nájomcovi.

4,5 VŠetky peňaŽné plnenia podl'a tejto zmluvy a aj príloh sú určené bez DpH, resp. bez
akejkol'vek inej.dane alebo platby v zmysle všeobecne závázných právnych predpisov a
rozhodnutíorgánov a osób na to prísluŠných. DPH, ako aj akákol'vek iná daň,'či platba podl'a
predchádzajúcej vety bude uhradená Nálomcom vo výške a spósobom stanovenom v zmysle
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5.1

5,2

5.3

5,4
5.5

5.6

5,7

5.B

6,1

6.2

6.3

vŠeobecne závázných právnych predpisov. Dodávatel'je teda oprávnený účtovať Nájomcovi vo
faktúre DPH, ako aj akúkolVek inú daň, či platbu podlh vyššie uvedeného v zmysle platných
všeobecne závázný ch právnych predpisov.

článok v.
povinnosti Dodávatel'a

Dodávať na vlastné náklady renovovaný spotrebný materiál výhradne zn. ABEL a dodať
reprografické zariadenie do miesta plnenia dohodnutého v tejto zmluve (čl. il. bod 3.1 tejto zmluvy).
Odovzdať Nájomcovi reprografické zariadenie a spotrebný materiáI v stave spósobilom na riadne
užívanie.
Oboznámť Nájomcu s obsluhou prevádzkovaných reprografických zariadení, čo Nájomca po oboznámení
písomne potvrdí.

Na poŽiadanie oznamovať hodnotu dodaného spotrebného materiálu Nájomcovi.
Pďas trvania zmluvy zabezpečiť na svoje náklady do 48 hod. odstránenie vád a porúch na
spravovanom reprografickom zariadeni posí<ytnúť nájomcovi 1 ks servisného reprograflckého
zariadenia slúžiaceho na preklenutie času nevyhnutného na opravu zariadenia alebo zabezp,ďiť
náhradu za nefunkčné reprografické zariadenie, ked'vady a poruchy, resp. nefunkčnoť vznikli bežn,ým
použiivanír"n prevádzkovaných reprograficlcých zariadení a zároveň neboli spósobené zanedbanír.rr
predplsanej údňby alebo obsluhou/ resp, iným nakladanlm, Koré je v rozpore s návodom na obsluhu.
Nahlasovanie závad a porúch u tlačiarní sa realizuje vypísaním formulára, ktoný tvorí prílohu č. 2
a jeho zaslanrm v elektronickej forme na adresu elektronickej pošV: abel@abel.sk a v listinnej podobe
na fuxové čiislo: +421414332720.
Po ukončení účinnosti tejto zmluvy uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná, ponúknuť
poskytnuté reprognfické zariadenia Nájomcovi, a to za alýhodnenú a vopred dohodnutú cenu uvedenú
v prílohe č,3.
Dodávatel' poskytuje Nájomcovi 24 mesačnú záruku na dodaný spotrebný materiál, a to jednak
na kvalitu tlače, ako aj na rnýťažnosť udávanú výrobcom tlačiarní. V prípade nespokojnosti s
kvalitou dodaného spotrebného materiálu sa Dodávatel'zavázuje odstrániť tieto vady najneskór
do 7 dní od oznámenia (s d'alej uvedenými náležitosťami) a preukázania týchto vád
spotrebného materiálu Nájomcom (v oznámení popíšu a zdokladujú vady - nekvalitu za účelom
zlepšovania poskytovaných služieb a tovaru).
V prípade preukázatel'ného poškodenia reprografického zariadenia spotrebným materiálom
Dodávatel'a, sa zavázuje Dodávatel'na vlastné náklady reprografické zariadenie opraviť. Oprava
bude vždy zabezpečovaná Dodávatelbm cez autorizovaného seruisného paftnera výrobcu
reprografického zariadenia, aby nedošlo k porušeniu záručných podmienok a Wm k prípadnej
strate záruky,

článok VI.
Povinnosti Nájomcu

Užívať poskytnuté reprografické zariadenia len pre potrebu spoločnosti a len podl'a pokynov
uvedených v návode na obsluhu.
Uhradiť náklady spojené s inštaláciou poskytnutých reprograficlcých zariadení, ak o inštaláciu požiada

Nájomca.
Užívať post<ytnuté reprografické zariadenia riadne a chrániť ich pred poškodenrm, stratou, urobenínr
neupotrebitel'nými alebo zničením, za takto sp6sobenú škodu na poskytnutých a spmvovaných
reprognficlcých zariadeniach zodpovedajú Nájomca v plnom rozsahu Dodávatelbvi.
Nahradiť Dodávatelbvi škodu, ktorá vznikne na poskytnutých reprograficlcých zariadeniach ich:

odcudzenínr, stratou, mechaniclcým alebo iným poškodenírtr, zničením, urobením ich neupotrebitelhými,
poškodenír"n alebo neodbornou manipuláciou, ktorá je v rozpore s návodom na obsluhu, resp. iným
konaním, za ktoré Nájomca zodpovedá v zmysle všeobecne Ávázných právnych predpisov.

Výška škody pri strate, odcudzeni neopravitelhom poškodenía urobení neupotrebitelhými poskytnutých
reprognfických zariadení sa určí podl'a nasledovného \uorca: Nákupná cena reprografického zariadenia
delene poČet mesiamv truania výpožičky podl'a tejto zmlurry - ttvania tejto zmluvy, kát pďet mesiacov
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do konca výpožičW, kát koeficient 1,2.

VýŠka škody priopravitelhom poškodenía pri škode spósobenej neodbornou manipuláciou poskytnutých
reprograficlcých zariadení sa určí nasledovne: výška škody bude určená autorizovaným seruisným
paftnerom výrobcu reprografického zariadenia.

6.5 Nakupovať renovovaný spotrebný materiál od Dodávatel'a pre vfutky reprografické zariadenia za týchto
dohodnutých podmienok:
- Poskytnutá zl'ava na odobratý spotrebný materiál po dobu viazanosti/naplnenia zmluvne
viazaného počtu Rart kaziet: vid'Príloha č.1

Zmluvne viazaný počet odobmtého renovovaného spoúebného materiálu zn. ABEL Nájomoom za dohodnuté
zmlwné oMobie je následovný:

Minimálny zmluvne viazaný odber ABEL tonercv je 5 sad roóre pďas zmluvného oMobia 36
mesiacov. (1 sada = 1 ks054HBK + 1 ks054C + 1 ks 054M + 1 ks 054Y)

Zmena cien (cenníka) je možná len po wájomnej dohode, ktorá musí byť dojednaná prsomne oboma
zmlwn,ýrnisbanami.

6,6 Využívať pri prevádzke všetlcých reprografických zariadení uvedených v prílohe č. 4 rnýhradne
spotrebný materiál dodaný Dodávatelbm. Nájomca sa zavázuje, že počas trvania zmluvného
vzťahu bude pósobiť v obchodných vzťahoch týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy na
slovenskom trhu len v súčinnosti s Dodávatelbm.

6.7 Do jedného Ýdňa od ániku tejto zmluvy atcýmkolVek spósobom vrátť poslgtnuté reprognfické
zariadenia Dodávatelbvi, a to v sbve, Koný zodpovedá bďnému opotrebeniu, ibaže by sa zmluvné
sťany písomne dohodli ina( alebo dójde k predaju (k zmene vlastníctva) poskytnutých a spravovaných
reprognficlcých zariadení užívaných Nájomcom na základe tejto zmluvy podl'a článku V. bod 5.6 a

@l'a článku VíI. bod 7.6. tejto zmluvy).

6.8 Poslqytovať druhej zmluvnej strane súčinnosť potrebnú k riadnemu plneniu závázkov podl'a tejto
zmluvy.

6.9 Bez meškania vracať Dodávatelbvi prázdne obaly spořebovaného spotrebného materiálu (prázdne
kazety, tonery) v počte v akom mu boli dodané a dodžovať postupy manipulácie a skladovania s
prázdnymi obalmi.

článok vII.
Odstúpenie od zmluvy

7,I Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiťod tejto zmluvy ak nieKorá zo strán podstatným sp6sobom
porušila túto zmluvu.

7.2 Za podsbtné porubnie zmluvy nieKorou zo zmluvných strán sa považujú mimo iného tieto skutďnosti:

Zmluvná strana je v prediižení alebo v úpadku, alebo bol na jej majetok vyhlásený konkurz,
alebo vstúpila do likvidácie, alebo bola proti nej nariadená exekúcia postihujúca majetok v
takom rozsahu, ktoný móže ovplyvniť jej schopnosť plniť závázky podl'a tejto zmluvy,

Zmluvná strana nesplní ktorúkol'vek povinnosť podl'a tejto zmluvy, a to ani v dodatočnej
tridsať dňovej lehote od obdžania písomnej žiadosti na odstránenie takéhoto porušenia
povinnosti,

Pokial'nemóže zmluvná strana z akýchkol'vek objektilvnych dóvodov, vrátane dóvodov majúcich
póvod vo vyššej moci, pokračovať v plnenítejto zmluvy po dobu dlhšiu ako jeden mesiac. Túto
skutočnosť je zmluvná strana povinná oznámiť druhej zm|uvnej strane bezodkladne potom, ako
sa o nej dozvie.

V prípade, Že minimálne L0 o/o spotrebného materiálu dodaného Nájomcovi v priebehu jedného
kalendárneho mesiaca bude vadných. Za vadný spotrebný materiál sa na účely tohto
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7.3

7.4

7,5

ustanovenia považuje spotrebný materiál, ktoný nedosahuje kvalitu dohodnutú v tejto zmluve
a ktoný Nájomca oprávnene reklamuje u Dodávatel'a podl'a bodu 5.7,

Porušenie povinnosti podl'a ustanoveníčlánku VIII. o ochrane obchodného tajomstva.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sú zmluvné strany povinné vzájomne vyporiadať svoje závázky
wniknuté v súlade s plnenrm tejto zmlurry.

Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy
druhej zmluvnej stmne. K tomuto dňu zmluva zaniká.

V prípade ukon&nia tejto zmluvy a nevyužiť nároku podl'a bodu 7.6 Nájomcom má Dodávatel' právo
odviezť vbtky reprografické zariadenia poskytnuté v súvislosti s plnenír.rr tejto zmluvy. Nájomca sa
zavázuje poskytnúť k tomuto potrebnú súčinnosť. Pokial' dójde k ukončeniu tejto zmluvy pred
uplynutím doby, na ktorú bola uzavreťá, z dóvodov na strane Nájomcu, zavázuje sa Nájomca
zaplatiť Dodávatelbvi náklady spojené s odvozom a spátným prewatír"n poskytnutých a spravovaných
reprognficlcých zariadenívo výške 10,00 € za jedno poskytnuté a spravované reprogmfické zariadenie.

Pri zániku zmluvy sa Dodávatel' zavázuje ponúknuť Nájomcovi na predaj prevádzkované a spmvované
reprografické zariadenia užiivané Nájomcom na základe tejto zmluvy, ktoré sú vo vlastníctve Dodávatel'a,
a to za r,zájomne vopred dohodnuté eny.

článok VIII.
Ochra na obchodného tajomstva

Zmluvné strany sa zavázujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami informácie a
skutoČnosti tvoriace predmet obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka,
ktoré boli stranami poskytnuté pri plnenítohto zmluvného vzťahu alebo pri bežnom obchodnom
styku. Pokial' nebude stranami písomne dohodnuté inak, budú za obchodné tajomstvo
povaŽované vŠetky informácie, ktoré získa jedna zmluvná strana od druhej zmluvnej strany v
súvislosti s touto zmluvou,

Závázok zachovávať obchodné tajomstvo trvá aj po ukončenítejto zmluvy.

Po ukonČení tejto zmluvy je každá zo zmluvných strán povinná vrátiť druhej zmluvnej strane
vŠetky poskytnuté materiály potrebné k plneniu tejto zmluvy, obsahujúce informácie tvoriace
predmet obchodného tajomstva vrátane ich prípadne obstaraných kópií. Povinnosťou podl'a
predchádzajúcej vety nie je dotknutá povinnosť v zmysle všeobecne závázných právnych
predpisov.

článok Ix,
Sankcie

Pokial' Nájomca neodoberie od Dodávatel'a renovovaný spotrebný materiál v minimálnej
hodnote uvedenej v bode 6.5 tejto zmluvy (teda pokial' Nájomca poruší svoju povinnosť
uvedenú v Článku VI. bod 6.5 tejto zmluvy), predlžuje sa automatický trvanie tejto zmluvy
o presne urČitel'nú dobu 12 mesiacov. V prípade, Že Nájomca neodoberie od Dodávatel'a
renovovaný spotrebný materiál v minimálnej hodnote uvedenej v bode 6.5, ani po uplynutí
dodatoČnej doby urČenej podl'a predchádzajúcej vety, zavázuje sa Nájomca uhradiť
Dodávatelbvi zmluvnú pokutu vo výŠke 50o/o zo sumy tvoriacej rozdiel medzi minimálnym
viazaným odberom spotrebného materiálu podl'a článku VI. bodu 6,5 tejto zmluvy a
skutoČným odberom spotrebného materiáIu. Vyúčtovanie zmluvnej pokuty je Dodávatel'
oprávnený vykonať vždy do 14 dní od zániku zmluvy.

V prípade, ak sa Nájomca dostane do omeškania s peňažným plnením, je Dodávatel'
oprávnený poŽadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03o/o z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.

V prípade, ak sa niektorá zo zmluvných strán dostane do omeškania s plnením závázkov podl'a
tejto zmluvy o viac ako 30 dní, je dotknutá zmluvná strana oprávnená prestať poskytovať
plnenia podl'a tejto zmluvy.

7.6

B.1

B,z

B.3

9.1

9,2

9.3



9.4 Pokial' Nájomca poruší svoju povinnosť uvedenú v článku VL bod 6.6 a nedodrží ustanovenia
Článku VL bod 6.6 tejto zmluvy zavázuje sa uhradiť Dodávatelbvi zmluvnú pokutu vo výške
30o/o zo sumy tvoriacej dohodnutý objem odberu spotrebného materiálu za dohodnuté trvanie
zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvná pokuta je primeraná a nie je možné ju znížiť.
Zmluvná pokuta zodpovedá významu zmluvnej povinnosti, ktorú zabezpečuje.

čtánor x.
záverečné ustanovenia

10.1 Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy zmluvných strán uvedené vzáhlaví (označení
zmluvných strán) tejto zmluvy. Ak nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak
zmluvná strana pkomne neoznámila druhej zmluvnej strane doručovaciu adresu odlišnú od
adresy uvedenej v tejto zmluve, písomnosť sa považuje za riadne doručenú v deň vrátenia
nedoručenej zásielky zmluvnej strane - odosielatelbvi. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu údajov a skutočností majúcich vplyv na obsah tejto
zmluvy,

70,2 Táto zmluva móže byť menená len formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.3 Právne vzťahy vypl,fuajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom a účinnom znení a d'alšími všeobecne
závázný mi právnym i pred pism i.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spoty, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov
vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o
platnos( výklad a_zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní
okresnému súdu v Ziline, Hviezdoslavova ul. 38, 010 01 Zilina. Zmluvné strany sa rozhodnutiu
vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s Ým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné
strany konečné a závázné.

10.5 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis obdrží Nájomca, jeden
rovnopis obdží Dodávatel'. Zmluvné strany poWrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve
prevzatie rovnopisov.

10.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečíLali, že zodpovedá ich pravej, slobodnej a
vážnej vóli a že nebola uzavretá pod nátlakom alebo za jednostranne neinýhodných podmienok,
na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpísali.

70,7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podl'a článku II. tejto
zmluvy.

10.B Pokial' počas zmluvného vzt'ahu založeného touto zmluvou nedójde k vážnym prekážkam
v plnení zmluvných povinností, zmluvné strany sa zavázujú začať minimálne 3 mesiace pred
ukončením platnosti a účinnosti tejto zmluvy rokovanie o predižení tohto zmluvného vzťahu.

článok xI.
Prílohy

Príloha č.1: Cenník renovovaného spotrebného materiálu.

Za Dodávatel'a:


