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číslo zmluvy: 42601518
dodatok ě, 3

Poskytovateť: OdberateF:

obchodné meno: Konica Minolta §lovakia spol, s r.o. Výskumný ústav detskej psychológie a
patopsychoIó9ie

Sídlo: Galvaniho í7lB, Bratislava,821 04 Cyprichova 42, Bratislava, 831 05

tčo:

tč oprt

31 338551

sK2020319092
00681385

sK202079641 5

Zastúpený /
splnomocnená osoba:

lng, Tomáš Bednář PhDr. ťubomír Páleník, CSc.

Bankové spojenie: SK931 1 00000000262'1023220, BlC:TATRSKBX 7000065164i81 80

Tel./Fax +421 2 4342 0973 l +421 2 4342 0973

E-mail: tomas.bednaí@konicaminolta.cz

Zapísaný: okresný súd Bíatislava 1

odd. sro. vl. č. 4015/B
nle Je

l. Predmet zmluvy
Poskytovatel'sa Ýmto zavezuje posllytovať odberatelbvi Servis a údžbu zariadenia, popísaného nižšie, ako aj dodávku spotrebného
materiálu a papiera (pokiar nie je dohodnuté nak' pre toto zariadenie, a ďalšie služby V rozsahu a za podmienok. popísaných V tejto

zŤ *r'e a to Všeob€cn_Ých oodrnlenkaďl zmluvy, Koré sú n€odd€Iitďnou srjčastou tej1o z.n|Uvy Dočas doby Platrpsti teíto zrrťuly
oóeťate{ se zaváaie píineráne spcrupracovď, ako aj uhradř posaq/torratelovi v ěímíne splatndi všedry paatby v,yÉýYáiúce z EŇ
zrrťuYy. Pre účety tejto zmluvy sa za zaňadenie považuje:

ll. Dobaplatnostizmluvy
Táto zmluva je uzatvorená na dobu í2 mesiacov, ktorá začína plynúť prvým dňom, za ktorý bude fakturovaná zmluvne dohodnutá služba
V súlade s touto Zmluvou a Všeobecnými podmienkami zmluvy.

V prípade, ak je V hornej Časti tejto zmluvy uvedené slovo dodatok a ěíslo zmluvy, ku ktorej je tento dodatok určený, nejedná sa o
uzatvorenie novej zmluvy medzi účastníkmi, ale o zmenu póvodnej zmluvy. Účastníci Však týmto dodatkom V plnom rozsahu rušia a
nahrádzajú VŠetky dojednania medzi nimi skór dohodnuté s tým, že tento posledný dodatok je zároveň úplným a jediným znením ich
práVneho Vzťahu vyplývajúceho z tejto zmluvy.

Model zariadenia: bizhub C 220

Konfiguračné číslo: K26713 Výrobné óíslo: AOED023083337

Dátum inštálácié: 15.1o.2011 Stav poěítadla ku dňu
uzatvorenia zmluvy:

čb. výstupy:

far, výstupy:

príslušenstvo:

DF-617; DK-507; Licencia iTraining-36mes-1-6 používatelbv

zodpovedná osoba: Soňa Demová

Kontakt: tel,: +421 24342O971, mobil: +421 9O322022O,ta<: +421 243420973, e-mail: sona.demova@vudpap.sk

umiestnenie zariadenia: Cyprichova 42,831 05 Bratislava

01092013 sM služba obchodný zástupca: lng, Milan Velčický



. l!I. Rozsah služieb
Za sluŽbY sa Pre ÚČel tejto zmluvY PovaŽuje inŠtalácia zariadenia, zaškolenie obsluhy, udržiavanie zariadenia v prevádzkyschopnom stave,dodávka spotrebného materiálu okrem spiniek a s tým súvisiace návštevy miesta inšialácie zariadenia pracovníkmi poskytovatera. Rozsahslužieb, vrátane ceny, je špecifikovaný nižšie, ako aj vo všeobecných podmienkach zmluvy.

opotrebitetné a neopotrebiterné náhradné diely, spotrebný materiál,
práca technika v mieste inštalácie zariadenia, dopravné, cestovné

v cene sluáy

Zákaznícke centrum V pracovné dni po-pia 7:3o-,l7:oo. servisné centrum V pracovné dni po-pia 8:oG.16:oo v cene sluáy

Mesačný poplabk za seívisné s[Éí o,0 En

1

i

l
i
l

l*l

Dohodnuté ceny V tejto zmluve
sú uvedené v EUR bez DPH Dohodnuté mesačné zmluvné

množstvo vlýstupov

Cena \^ýstupu v EUR bez DPH

boz dodavok p.pien

predplatené v rámci predplateného

množstva
nad limit predplateného

množstva
Čiernobiele strany 0 0,014/} 0,014/,
Farebné strany 0 0,08í0 0,08í0
Výstup strana A4

0í092013 sM služba .ný zá§tup€: lng. Milan Velčický



S--a-z-a deleb

ffiÉ íE ečná dátba b€z DPH

+aÉef,rá nesačná detba vrátane DPH

|í

/

lV. Platby a platobné podmienky
pravidelné platby bude poskytovater odberatel'ovi fakturovať raz za mesiac, Platby za vyúětovanie strán vYrobených nad limit

predp!atenéhc r:'rožstva bude poskytovatel'odberatel'ovi fakturovať raz za Vyúčtovacie obdobie. To isté platí aj pre papier dodaný nad

ráncc vl.rcFrýcn sřán odb€rater sa zavězuje zaplatiť faktúry poskytovatel'a V termíne splatnósti.

v. lné ustanovenia
lné ustanovenia sú nadradené ostatným ustanoveniam tejto zmluvy,

Dodatkom č,3 sa platnosť zmluvy č.42601518 predlžuje o 12 mesiacov, s úěinnosťou od 1.10.2015.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy Vrátane Všeobécných podmienok zmluVy oboznámili, obsahu rozumejú a

súhlasia s ním v celom rozsahu. Na znak súhlasu ako preiav slobodnej vóle pripájajú svoje podpisy.

Všetky spory, ktoré Vzniknú z te.ito zmluVy, Vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zruŠenie, budú rieŠené pred stálym rozhodcovský m

súdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a,s., so sídlom Karloveské rameno 8,841 04 Bratislava, lČo: 35 922761,

zapísanou v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka ó.353o/B (ďalej len,rozhodcovský súd") podra Vnútorných

píedpisov rozhodcovského súdu, a tojedným rozhodcom ustanoveným podra vnútorných predpisov rozhodcovského súdu,

Táto zm|uva je nadradená Všeobecným podmienkam zmluvy, Koré tvoria j€j prílohu,

Prílohy; l, Všeobecné podmienky zmluvy. ll, splnomocnenie (ak zmluvu podpisuje splnomocnená osoba, ktorá nie je uvedená ako

štatutamy orgán V obchodnom alebo žiYnostenskom r€istri)
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01092013 sM služba

solatnosť fak§ir
10dni

oódobie vyúětovania
slrán wrobenÝch nad |imit predplateného množstva

3 mesiace

OMobie vyúčtovania
papiera dodaného nad rámec vyúčtovaných strán rovnaké ako pri Vyúětovaní strán

E-Mail adresa pre zasielanie eleKíonických faktúr

E-Mail adresa pre zasielanie správ systému Remote care

uŤ r(dčFI

obchodný zást!pca: lng, Milan Velčichý

3,? i 05



Príloha l.: Všeobecné podmienky zmluvy (d'alej ,,VPz''}
lpíe zmluvu Konica Minolh sM sluŽba a nadlimitnú zmluvu)

napr, popis s|užby a pod, V prípade, ak žiadna zo zmluvných slrán písomne neoznámi
druhej zmluvnej strane najneskóí 30 dni p.ed uplynulím doby, na klorú bola zmluVa
uzavretá, že trvá na ukončení jej plalnosti, predlžuje sa platnosť zmluvy o ďafších 12

l) Vymedzenie obsahu, po;mov, práv a a povinnosti 2mluvných stíán 'esiacov, 
Platnosť ZmluVY končí najneskór uPlynulím doby životnosti zariadenia.

Tjeto VPZ Upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovatefom a odberatetom a sú sučasťou ,^,uu, ?,1T]|u'^ÓŽebťukonČenáajdohodouzmluvnýchstrán,

FormályvěčšieakoA4sapo;ítajúákodvavýtlačky44,formáiymensiearJÁ+sao"J,",,l"*" áz,pllp|yfuliminimálne12mesiacovtrvaniazmluvy(dobaViazano§ti).

foímát A4, pokial,nie je §tanovené v zmluve inak, píejazdom sa pre ,lletyielto;;;;; ,;;,; 24^odbe.ralelsazavázuje,ŽePodohodnuiúdobuviazanosti:

časti iné uslanovenia kloreho by malo byť ukončenie platnosti Zmluvy pred uplynulím doby viazanosii

lykonanie týchto prác znemožňuje,
1,5 Ak odberatel nemá predplalenú službu diatkovej diagnostiky poskytoVanie akýchkorvek ::::1l"_""'"'móŽe 

odslúpiť od zmluvy v pripade pod§tatného alebo opakovanóho

info@konicaminolta.§k, ohlásenie musí ob§ahovať popis požiadavky/zj";;;;;;i;";;;; ;.ii"lffi,: IfJlf 
o"u Závázok odberatela uhradit Škody, sankcie a Vzniknuté

1,6 odberater sa zavázuje nahlásiť poskytoVaterovi odčítanie stavu po_čítadla, ked o,to ;úo;'siíá;;ani30dniododfudoručeniapí§omnéhoupozomenlaposkytovater požjada. Ak lak neuíobí, bude mu poskytovaiel fakturoVať,,priemerný počel a1""n""poioonapoo.,"n*,Výsiupov z predchádzajúceho obdobia. Keď poskytovatel následne od odberaieta oostane .'.-^ ]]i]

faktúre, Ak má odberatel dohodnutú službu diarkovej djagnosiiky vykoná sa odpočet počíiadiel ,,,__.'_:.-_-_.

1.7 Ak nájomca nemá predplatenú službu ,Reakčná doba do 8 hodin., alebo ,Re€kčná dob€ do ff;ii:lTi",]"iHi",#:: jiil" elektron]cky, V opaČnom pripade mÓŽu byť fakiÚly
4 hodín", prenajímateI garantuje néstup na servisný zásah do 16 prácovných hodin oo nahlaseni ;';'* ':": -.

spoplatnenépodraplatnéhocenníka 
---- sxlloČnos[ V daňovom doklade v ktorom sá žmena ce-.! 

'-t.t.'a' 
.,sr,.:-e ..:: ,

1 9 odbeíateI uíčl le,mlny dodávo^ meler,alu V sLlade s plátným rozvozovyŤ kalerdaloŤ :_:o=o:^",f""" 
dollaoe Poskylovale',e ooravle-/ z'''i' :É-- =:=ě'|' 1i' +'' i ':

lejto zmluve, Mesačné množstvo navezeného maleriálu sa uíči ai s ohíadom na minimá|ne i"e";"J;"r; i.;";'";;;;'o,"-ř".l,.,"iř"i;l"j;-;._;., _..E,__.;: _-_r"
manipulačné množslvo - celé baleniá (napr. p.i papieň A4 mln 500 li§ov).

používať iba na zariadene. na ktoré sa vztahu;e tato zmuva vs"tor ooo"nv.poi,"o., 
"-","]J 

j:,'_:_1'_"-'""' "cŤ 
e-'( 

'e" 
t'Ys:-'- z'Ž?'a ' ::-' :::'" ' :'= ='' ::-''

v,astn'clva sa nevzťalu]e.á poJži]y aleoo zneiodnoleny sDotrebny Ťale-a coDa: S.::.e:-, ;;:", __;;,;_:',:;.;.r,i;_',, '-
naleiál doda ry nad íamec oo-oonute ho nnožíva poo |ela Ýyúlovanl, . 

-" -:'_: 
_:: _ ,

nadobť.da plávo k vyfreneným náhladným dielom bežplatne V momente icJr uimeny
1,12 PoskytoVatel bude V priesloroch odbelalela dodlžiaVáť všetky lnlerne pIeVadzkoÝe ;'.";---',_,.

néspráVnej obsluhy, použitia mateíjálo!,nédodaný.h po§kylovér6fom. vonkalšiéhc násii,i a Dod ;_',;,_'] '-

1 l4 Poskytovater nezodpovedá za škodu, obchodnú stratu ani ušlý zisk. klore odbelateIoVi :^_,_'_.',-_'
alebo jeho právnemu nástupcovi vzniki pósobenim !ryššej moci t"oln", ""ooi"r.á"r;;;;;;;; :::,::::"1 

do iného VYÚČtoVacieho obdobia odberaler ]e Pov nný nah ás ť

preí!šením preVádzky. stlatoU výkonu záriaden]a strató! !ložených UdéioV á z ďálšrch , ;., -':

požadovatodposb^ovalelaan] náhraduspotrebnehonatenál!Vráanepapjera ýyúovanyspoLoČnespopláko-zapcg{'eÝy("aY?:€1!=:'+ .'zq",t'''-'

plátjeb sú stanovené v daňovom doklade/íaktúre, odberalel je porinny pouraiouat'.ii"i*r'" i". :":"]:T: 
o'ebeň! Žň JV} á< nlej€ dohodnúe nák

platby identilikovať veňabi]ným symbo om, Kori je uVedený ná faKúe

1,17odberatelsazavázu)e umožniťvrámcibežnejpracovnejdobypíacovnlkomDoskvtovalelá _,_,_-., - -

prístup k zariadeniu za Lčelom sefuisných zásahov a oveíenia jeho tectrnicxe no saw, :nllTalne 
mnoŽstvo' Kolé ]é odberatet Povinný odobrďť

í,í8 odbeíatef sa zavázuje pri prevádzke zariadenia použivať výhraone-spot.ebny material, 1|:T_:kTnbPhtiebamoŽné*nkcb
poskytnutý poskytovatelom, s výnjmkou papiera a .ných tlačových méd;i i:;;;i;;;;;;;i; 1_'^:']_,1:_'*""'s 

Úhradou Platieb odberaleloň má PoskYlovatel nárok na Úrok z

štítky a pod). odberateI zodpovedá za poškodenie zariadenia 
" 

p,ip.o",'"* po"i;;iŇ;"; :leŠkailarcvýŠke0,1%zdlŽnejsumyzakaŽdýdeňomeŠkania

zmluvnýchpodmiénok podanim upomienky k odo§laniu na pošte, odoslanie prvej upomienky sa nepreukazuje a

1.19 odberatet žodpovedá za škodu, ktorá Vznikla V dósledku manipUlácie so zariadenlm 
" :1::,']".":^:" 

VŽdy k 10, dňu omeŠkania (1,upomienka), a k 20,dňu (2,upomienka), Táto

rozpore s náVodom ná použitie, zmluvná pokuta sa vyfakturuje po 30 dňoch po splainosli íaktúry, pokiar odbeíalel

prípadným progíamovým vybavením, Softwaíe je ušetko programoué vybavenie a"O""e l'""liÍ"]11"]|

udajovazáložnýchpostupovsofiwaruazazabezpečeniezariadenia, 
' 4,4 PoskYtovater má nárok na úhradu všetkých Platieb, sankcií, nákladov a škód

1.21 odberateI je poVinný ubezpečiť sa, že osoby oprávnené použíVať systém su adekvatne :ť"_o:::l:n_n"o"""'mzmluvnýchpodmienokzo§tÍanyodberateta,
Vyškolené'ó)spoločnéaáveÍečnéUshnovenia
1,22 odberatet §a zavázuje poskytnúť bezplatne všetky prístupné informácie, ktoré bude l^],uí]ry zmeny a doplnky zmluvy musia byť v písomnej forme podpi§ané zúčastnenýml

ktoré boli nah|ásené poskytovatetovi. 5,2 Pripadná neplatnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nemá za následok
1,23 odberatet sa zavázuje pisomne oznámiť poskytoVateroVi zámeí presťahovať 

"v"te.v l"lllt]9'ťcelejzmluvy,

nouichpriestoroch, 
'- ' adresa uvedená V tejlo zmluve, pokiat niekiorá zmluvné slrana neoznámi druhej sirane

licenčnými podmienkami posqovatela, neprevezme'

1,25slUžbyadodávky,kloréniesúpíedmetomtejtozmluvyalebosúnadrámeczmluvy,j"::.!Č::!|:'njesúoprávnenípostúpiťpráVaapovinnosliVyplývajúceztejtozmluvyna
odberatet povinný objednať samostatne a uhradiť ictr cenu pooia pt"];;h;;";;j,i; :.'.].:,1Ťl:"'néno súhlasu druhej zmluvnej stranY, Na niekloré alebo všetkY PodPorne
poskytovaieta, Aktuálny cenník je odberatelovi k dispozícii k nahliadnutiu, oot"r"t"t i" o""in"v i'1'1y.lu'eposMovateluzatvolťvedtajŠieZmluvy,

predpokladá, že je s aktuálnym cenníkom oboznámený. ÍepuDllky

podmienok ich zmluVného vzťahu, ako aj všetky ďalšie ooverne intormácie, pi"*i" i 
".tn", :s:b:l:h!,d:pvpodrazák.Č.12212013z.z.vzneníneskorŠÍchzmién

kloíésizmluvnéskanyposkytlipočastNanialejtozmluly, --' 5-7 odbeleteť súhlasí V zmysle § 62 ods, 2 zákona Č. 35'112011 z.z. o elekiíonických
2)Vznik,ukončenieadobaplatno§tizmluvy komunikáciách a § 3ods,7zékona č-147l2oo1 z.z, o reklame so zasielaním reklamných

služby, Neoddelitetnou slřasťou zmluvy sútieto VPz a dalšie v Zmluu" uu"o"ne pflr,.tv lnÍo@koni€minol1é'sk'


