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ZMLUVA O ZAPOŽIČANÍ ZARIADENIA  
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj ako „Zmluva“) 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
Dodávateľ       

Obchodné meno : Simply supplies a.s. 

 Sídlo   : Bojnická 3, 831 04 Bratislava 

 IČO   : 36283355 

 IČ DPH  : SK2022140791 

 Zapísaný  : v Obchodnom registri OS BA I 

    oddiel: Sa, vložka č.: 6529/B 

 Predseda 

       predstavenstva  : RNDr. Jana Dubovská 

 Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s. 

 Číslo účtu / IBAN : SK91 7500 0000 0040 0334 1765 

  

             (ďalej len „dodávateľ“) 

Odberateľ 

Obchodné meno :  Výskumný ústav detskej psychológie a  

                                       patopsychológie  

Sídlo : Cyprichova 42,831 05 Bratislava 

IČO : 00681385 

IČ DPH :  

Zapísaný :  

   

Konajúci : Mgr. Janette Motlová 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

Číslo účtu / IBAN : SK12 8180 0000 0070 0063 0127 

 

(ďalej len „odberateľ“) 

 

II. PREDMET ZMLUVY 
1. Predmetom Zmluvy je záväzok dodávateľa zapožičať odberateľovi zariadenie bližšie špecifikované v bode 2. tohto článku Zmluvy (ďalej aj 

„zariadenie“) a zároveň zabezpečiť v prípade potreby po dobu zapožičania kompletný prevádzkový servis a materiálové zabezpečenie zariadenia 

a záväzok odberateľa zariadenie od dodávateľa prevziať, odoberať od dodávateľa spotrebný materiál na zariadenie a zaplatiť dodávateľovi za 

zapožičanie zariadenia, poskytnuté služby a dodaný materiál dohodnutú odmenu. 

2. Zariadením sa na účely Zmluvy rozumie: 

 

Zariadenie Xerox 7535-2ks, Xerox 7225-1ks 

Výrobné číslo zariadenia  

 

Miesto umiestnenia zariadenia  

Zodpovedná osoba za zariadenie vudpap@vudpap.sk 

Doba zapožičania zariadenia 3 mesiace 

Hotline 0917 101 000 dostupný v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 20,00 hod. 

 

3. Odberateľ sa zaväzuje zariadenie od dodávateľa prevziať v termíne a čase určenom dodávateľom. Odberateľ je oprávnený zariadenie užívať na 

účel, na ktorý je zariadenie určené, a to v súlade s pokynmi dodávateľa a užívateľskou príručkou k zariadeniu.  

4. Dodávateľ  nainštaluje objednané zariadenie u nájomcu . V rámci inštalácie sú štandardne zahrnuté nasledovné úkony: 

-doprava a umiestnenie zariadenia na koncové miesto určené nájomcom 

-elektrické a sieťové zapojenie 

-konfigurácia zariadenia podľa vopred dohodnutých požiadaviek klienta /sieťové nastavenie, východzie nastavenia služieb, skenovanie do 

mailu, sieťové skenovanie, zapnutie účtovania a pod./ 

-ukážková konfigurácia a inštalácia na PC – max. 3 ks – inštalácia a konfigurácia tlačového ovládača /PC, OS X/, nastavenie sieťového 

skenovania /SMB, FTP/ 

-zaškolenie obsluhy, max.3 ľudia, vopred určení nájomcom + zaškolenie IT – max.2 ľudia určení nájomcom 

5. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje dodať odberateľovi na základe jeho predchádzajúcej objednávky, potvrdenej dodávateľom, spotrebný materiál ( 

kramličky a pod.) k zariadeniu, odstraňovať chyby a iné nedostatky zariadenia, vrátane dodania náhradných dielov k zariadeniu, ďalej sa 

zaväzuje zabezpečiť prevádzkový servis zariadenia, vrátane aktualizácie softvéru zariadenia. Prevádzkovým servisom sa rozumie činnosť nad 

rámec úkonov obsiahnutých v návode na obsluhu zariadenia (ďalej aj „servis“). 

6. Predmetom záväzku dodávateľa nie sú služby spočívajúce v prepojení zariadenia na počítačovú sieť alebo samostatné PC. 
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7. Zariadenie dodané odberateľovi zostáva vo výlučnom vlastníctve dodávateľa a odberateľ je povinný starať sa o zariadenie s odbornou 

starostlivosťou a v súlade s pokynmi dodávateľa a výrobcu zariadenia uvedenými v užívateľskej príručke. Akékoľvek vady zariadenia je odberateľ 

povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od ich vyskytnutia, oznámiť (písomne, e-mailom) dodávateľovi, inak dodávateľovi zodpovedá za 

vzniknutú škodu. 

8. Odberateľ nie je oprávnený zariadenie premiestniť z miesta uvedeného v bode 2. tohto článku Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

dodávateľa. V prípade porušenia povinnosti odberateľa uvedenej v tomto bode Zmluvy, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 200 EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 

9. Odberateľ je povinný používať na prevádzku zariadenia len materiál určený a dodaný dodávateľom (toner, papier, kramličky a pod.), inak 

zodpovedá dodávateľovi za vzniknutú škodu. Odberateľ nie je oprávnený vykonávať akékoľvek opravy alebo technické zásahy do zariadenia 

sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Ak odberateľ v rozpore s týmto bodom Zmluvy použije na prevádzku zariadenia iný ako dodávateľom 

určený materiál alebo zabezpečí servis alebo odstránenie vád alebo iných nedostatkov zariadenia prostredníctvom tretej osoby, z dôvodov za 

ktoré dodávateľ nezodpovedá, odberateľovi nevzniká nárok na náhradu takto vzniknutých nákladov dodávateľom. Odberateľ najmä nemá nárok 

na zníženie odmeny podľa článku III. bod 1. Zmluvy. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto bode Zmluvy sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy. 

 

III. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 
1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi: 

a) mesačný poplatok za zapožičanie 

b) odmenu za všetky vyprodukované výstupy   

c) cenu tovaru dodaného odberateľovi, ak cena tovaru nie je zahrnutá v mesačnom poplatku alebo v cene jedného výstupu a 

d) cenu služieb poskytnutých odberateľovi, ak cena služby nie je zahrnutá v mesačnom poplatku alebo v cene jedného výstupu. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odmene: 

typ výstupu cena výstupu  

BW A4 0,007  

BW A3  2 x A4 

Color A4  0,04 

Color A3  2 x A4 

kontakt pre fakturáciu:          
0918/ 889 082;  
adriana.kubascikova@simplysupplies.sk  

  

3. Ceny uvedené v Zmluve  sú uvedené bez DPH. Dodávateľ je oprávnený k cene nájomného, mesačného poplatku, cene služieb a tovaru 

pripočítať DPH podľa platných právnych predpisov. 

4. V cene jedného výstupu je zahrnutý (i) spotrebný materiál – toner, fotovalce (ii) odstránenie vád zariadenia, vrátane dodania náhradných dielov 

na zariadenie a ich výmeny v prípade, ak ide o odstránenie vady zariadenia, za ktorú zodpovedá dodávateľ (iii) prevádzkový servis zariadenia, 

vrátane cestovných výdavkov dodávateľa pri vykonávaní prevádzkového servisu. Cena jedného výstupu nezahŕňa cenu papiera, kramličiek do 

zošívačky, servis a odstránenie vád zariadenia, vrátane náhradných dielov, v prípade vykonania servisu nad rámec prevádzkového servisu 

a v prípade odstraňovania vád zariadenia, za ktoré nezodpovedá dodávateľ.  

5. Dodávateľ vystaví odberateľovi faktúru za účelom úhrady odmeny podľa bodu 1. písm. a) a b) a c) tohto článku Zmluvy najneskôr do 15. dňa 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom odberateľ zariadenie užíval.  

6. Faktúra dodávateľa je splatná v lehote 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

7. Faktúra bude odberateľovi zasielaná elektronicky. 

8. V prípade omeškania odberateľa s úhradou peňažného záväzku voči dodávateľovi, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % denne z dlžnej sumy až do zaplatenia. 

 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu 3 mesiace. 
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2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v CRZ (centrálnom registri zmlúv). 

3. Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každého podpisujúceho. Každý rovnopis má platnosť originálu. Zmluva bola 

spísaná v slovenskom jazyku, spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami slovenských právnych predpisov, bez použitia 

kolíznych noriem. Ustanovenia Zmluvy a VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane prípadných odkazov na právne normy porozumeli, všetky jej ustanovenia 

sú im jasné a zrozumiteľné, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na 

dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Bratislave dňa:                                                        V Bratislave  dňa : 

 

 

 

 

Za Dodávateľa:     Za odberateľa: 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................  .................................................................................. 

Simply supplies a.s.     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

RNDr. Jana Dubovská, predseda predstavenstva   Mgr. Janette Motlová, riaditeľka 

 


