
j/ č/ č M jč/
MeliTech

Ján Meliško

SERVISNÁ ZMLUVA dodatok č. 3 (pridanie ďaľšieho zariadenia

Dodávateľ:
Názov: Ján Meliško - MeliTech 
Adresa: Ulica V. Benedikta 208/22, Prievidza 971 01 
Telefón: 0904 487 654 
E-mail: meliskojan@gmail.com 

melitech@melitech. sk 
WEB: www.melitech.sk 
IČO: 50 206 648 
DIČ: 1076680704 
IČ DPH: SK1076680704 
IBAN: SK82 8360 5207 0042 0555 8049

Zákazník:
Názov: Obec Suôany
Adresa: Námestie SNP 31, Sučany 038 52
Telefón: 0911284861
E-mail: sekretariat@sucany.sk, uctaren1@sucany.sk 
IČO: 00316938 
DIČ: 2020595016 
IČ DPH:
IBAN:
Zodpovedný: starosta -  Martin Rybár

Dodávateľ a dole podpísaný zákazník sa dohodli, že firma Ján Meliško -  MeliTech bude zabezpečovať dobrý stav dole 
uvedeného zariadenia s konfiguráciou a bude dodávať pre tento kopírovací stroj spotrebný materiál podľa ďalej uvedených 
podmienok. Dole uvedené zariadenie C3320i v. č.: AAJP021223473je u zákazníka v prenájme a je majetkom firmy Ján Meliško 
- MeliTech. Jeho cena pri podpise zmluvy je  1500€.

Zariaden ie V ýrobné čís lo M in im á ln y  m e s a č n ý  p a u š á l

Konica Minolta C3320Í - set AAJP021223473 25€

Začiatočný stav počítadla celkové: 0 čiernobiele: 0 farebné: 0

V servisnej zmluve máte nárok na::

Á N O /N IE P o znám ka

T o n er ÁNO

Fotova lec , zo brazo vacia  je d n o tk a , vývo jková je d n o tk a , š tarté r... ÁNO

D o pravn é , cestovné ÁNO 10€

S erv is ÁNO

N áh rad n é  d ie ly ANO
P a p ie r ÁNO na vyžiadanie

Cena jednej čiernobielej kópie: 0,011€
Cena jednej farebnej kópie: 0,089€

Dohodnutá mesačná faktúra sa skladá: zo sumy prenájmu za kopírovací stroj (zostava) a reálne vytlačených 
čiernobielych a farebných kópií v danom mesiaci + odobratý papier v prípade dodania.

Jednorázový inštalačný poplatok (dovoz, inštalácia, pripojenie PC, zaškolenie, kabeláž...): 99€

Stroj umiestený na adrese: Ako v hlavičke.

Ďalšie ujednania:

Táto zmluva, ako aj podmienky uvedené na druhej strane zmluvy, boli riadne prečítané a na dôkaz súhlasu s touto zmluvou a 
aj všeobecnými zmluvnými podmienkami pripojujú účastníci svoje vlastnoručné podpisy.

IČO: U  m  H l, ič D m  Sfct OTIM0W4
tu,

Dátum, razítko a podpis dodávateľa

V / »

V- T  TDátum" razítko a podpfs zákazníka
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Všeobecné podmienky Servisnej zmluvy

1. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je  udržovanie vyššie uvedeného kopírovacieho stroja v bezchybnom stave a poskytovanie spotrebného materiálu. 
Zmluva sa považuje za uzavretú, keď je  podpísaná oprávnenou osobou zo strany dodávateľa a zákazníka.

2. Používanie stroja

Obsluhujúci personál je  povinný dodržiavať návod a pokyny k obsluhe. Dodávateľ si vyhradzuje právo vyúčtovať klientovi všetky náklady, 
ktoré budú spojené na odstránenie následkov nedodržaním príslušných návodov a pokynov k obsluhe obsluhujúcim personálom.

3. Ceny

Všetky uvedené ceny v zmluve sú udávané bez dane, ku ktorým bude pripočítaná príslušná daň podľa daňových predpisov platných v dobe 
uskutočneného daňového plnenia. Prenajímateľ je  oprávnený každoročne upraviť ceny poskytovaných služieb o mieru inflácie (index 
spotrebiteľských cien HICP pre eurozánu zverejňovanú Eurostatom - priemer) po uplynutí kalendárneho roka. V tomto prípade upozorní 
zákazníka na túto skutočnosť vo vyúčtovaní, kde sa zmena prvý krát vyskytne, alebo v predchádzajúcom vyúčtovaní. Prenajímateľ môže 
zvýšiť ceny aj z  iných dôvodov (vývoj na trhu), pričom je  povinný upozorniť zákazníka v predstihu aspoň 1 mesiac pred splatnosťou dalšej, už 
upravenej platby podľa zmluvy. Papier k servisnej zmluve je  dodávaný v kvalite a s gramážou podľa požiadaviek zákazníka a je  spoplatnený 
podľa platného cenníka. Dodáva sa na požiadanie, alebo podľa ústnej dohody so zákazníkom. Cena papiera sa pohybuje v rozmedzí od 
0,0094 až 0,03 za list.

4. Platobné podmienky

Zákazníkovi budú jedenkrát mesačne vyúčtované celkové náklady, tj. počet zhotovených kópií krát cena za jednu kópiu, odobraný papier, 
prípadne iné. Faktúry budú vystavené so splatnosťou 10 dní a budú sa posielať elektronicky. Pre prípad, že zákazník bude s platbami v 
omeškaní, bude mu faktúrovaná zmluvná pokuta vo výške 0.05% z dlžnej čiastky za každý deň z omeškania. Ak zákazník mešká s úhradou 
platieb, má prenajímateľ právo zastaviť poskytovanie služieb z dodávok, pričom také konanie sa nepovažuje za porušenie podmienok zmluvy.

5. Zmluvná lehota

Zmluvná lehota začína plynúť od 1.8.2022. Do tohto dátumu bude zákazníkovi účtovaný len jednorazový inštalačný poplatok a reálne 
vyhotovené kópie v mesiaci. Zmluva sa uzatvára na dobu 60 mesiacov s výpovednou lehotou 3 mesiace po skončení zmluvnej lehoty. Po 
skončení zmluvnej lehoty sa zmluva automaticky predlžuje o jeden rok. Pri predĺženej zmluvnej lehote sa zákazníkovy už neúčtuje cena za 
prenájom zariadenia. Výpovedná lehota začína plynúť 1. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede a po skončení 
zmluvnej lehoty. Cena prípadného odkúpenia stroja po skončení zmluvnej lehoty je  99€ . Zmeny zmluvy sa riešia vzájomnou dohodou 
písomnou formou dodatku.

6. Povinnosti dodávateľa

Dodávateľ sa zaväzuje v cene servisnej zmluvy prostredníctvom svojho servisného strediska na svoje náklady vykonávať servis a údržbu 
kopírovacieho stroja a dodávať zákazníkovi pre kopírovací stroj náhradné diely a spotrebný materiál (podľa tabuľky na prednej strane).

Servisný interval je  podľa potreby.

Dodávateľ je  oprávnený pristupovať ku kopírovaciemu stroju za účelom servisného zásahu a kontroly, účelom zistenia stavu počítadiel. 

Spotrebný materiál zákazníkom nespotrebovaný je  majetkom dodávateľa.

7. Ostatné

Zmenu miesta umiestenia pristroja je  treba oznámiť dodávateľovi dopredu písomne. Výdaje spojené so zmenou umiestenia prístroja hradí 
zákazník. Prípadné škody, ktoré vzniknú klientovi na prístroji v dôsledku transportu prístroja klientom, nekryje táto zmluva.

Servisná zmluva nekryje škodu spôsobenú vyššou mocou (atmosféricképrepätie v sieti, vytopenie...).

Pokiaľ by oprava stroja bola do budúcna neuskutočniteľná, alebo nerentabilná (hlavne pri starých strojoch -  náhradné diely sa už vlastne 
prestanú vyrábať), zariadenie by bolo po svojej životnosti udávané výrobcom, dodávateľ poskytne náhradné riešenie.

Jedna kópia formátu A3 sa rovná dvom kópiám formátu A4, obojstranná kopia A4 sa rovná dvom kópiám A4. Pre kopírovacie stroje je  
uvádzaná spotreba na formát A4 pri maximálnej 10 % koncentráciifarby.

Iné práce, materiál, alebo tovar ktoré nekryje táto zmluva sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

Odpočet stavu kópií je  vykonávaný raz mesačne elektronicky, nahlásením stavu počítadiel, alebo odpočtom. Pokiaľ sa prenajímateľ k počtu 
kópii nedostane z rôzneho dôvodu, môže použiť priemer z predchádzajúceho obdobia, alebo odhad.

8. Predčasné ukončenie

Dodávateľ je  oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť túto zmluvu pred uplynutím dojednanej doby je j platnosti, keď zákazník nedodržuje 
zmluvné podmienky a ani nereaguje na príslušné upomienky behom poskytnutej ďalšej 14 dennej lehoty.

9. Záverečné ustanovenia

Každá zmena, alebo dodatok tejto zmluvy si vyžaduje samostatné písomné vypracovanie. Na otázky výslovne neupravené touto zmluvou platí 
ustanovenie občianskeho zákonníka. Neplatnosť jednotlivých ujedaní tejto zmluvy nemá za následok neplatnosť celej zmluvy.


