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ZMLUVA O NÁJME A O SERVISNO - MATERIÁLOVOM ZABEZPEČENÍ ZARIADENIA č.42/2019 
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 :  

Zriadený : zriaďovacou listinou MŠVVaŠ SR,                             

    č.2812/1990-20 

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 prenajať odberateľovi zariadenie bližšie špecifikované v bode 2. tohto článku Zmluvy (ďalej aj 

„zariadenie“) a zároveň zabezpečovať 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 prenájom zariadenia, poskytnuté 

služby a dodaný materiál dohodnutú odmenu. 

2. Zariadením sa na účely Zmluvy rozumie: 

 

Zariadenie WC 7535-2x ; WC 7225-1 x 

Výrobné číslo zariadenia                                               

 

Miesto umiestnenia zariadenia Račianska ul, Cyprichova ul.- Bratislava 

Zodpovedná osoba za zariadenie vudpap@vudpap.sk 

Doba prenájmu zariadenia Od 1.1.2020 do 31.3.2020 

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. Neprevzatie zariadenia odberateľom riadne 

a včas sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 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. 2 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 
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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. 

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, 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) jedenkrát do mesiaca mesačný poplatok za nájom (ďalej aj „nájomné“) 

b) jedenkrát do mesiaca odmenu za všetky vyprodukované výstupy a 

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: 

 

nájomné /1 kus typ výstupu cena výstupu  

 10,- € 

BW A4 0,007  

BW A3 A3 = 2 x A4 

Color A4  0,04 

Color A3 A3 = 2 x A4 

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

  

3. Ceny uvedené v Zmluve a cenníku dodávateľa 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 je oprávnený neposkytnúť zákazníkovi servis na zariadenie, pokiaľ sa zákazník dostane do omeškania s úhradou viac ako 30 dní. Po 

uhradení dohodnutého dlhu dodávateľ servis poskytne. V takomto prípade odberateľ nemá nárok na zníženie sumy za nájom zariadenia  počas 

nefunkčnosti zariadenia.  

6. Počas zásahu servisného technika na zariadení technik vyprodukuje pri testovaní zariadenia tzv. servisné kópie. Tieto sú súčasťou produkcie 

zariadenia, nie sú predmetom vyjednávania zľavy zo strany odberateľa, pokiaľ ich hodnota nepresiahne sumu za výstupy vo výške 10 €. 
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7. Odberateľ je povinný najneskôr do 3 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom odberateľ zariadenie využíval, oznámiť dodávateľovi stav 

počítadla výstupov, a to telefonicky na tel. čísle: 0918 / 889 082 alebo prostredníctvom e-mailu: adriana.kubascikova@simplysupplies.sk alebo  

 billing@copy-print.sk . 

8. V prípade nesplnenia povinnosti odberateľa uvedenej v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy riadne a včas, je dodávateľ oprávnený 

vystaviť odberateľovi faktúru na sumu mesačného poplatku a počet výstupov ako priemer za posledné tri mesiace. V prípade, že si odberateľ 

nebude plniť povinnosť zasielať stavy počítadiel tak, že  dodávateľ bude nútený zisťovať stavy počítadiel vo vlastnej réžií, bude odberateľovi 

účtovaný poplatok 10 € za dopravu a čas technika, ktorý bol počítadlá odčítať. 

9. 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.  

10. Cena tovaru a služieb, pokiaľ nie je zahrnutá v mesačnom poplatku a/alebo cene jedného výstupu, sa určí na základe cenníka dodávateľa 

platného v čase dodania tovaru a/alebo poskytnutia služby odberateľovi. Odberateľ uhradí dodávateľovi cenu tovaru a/alebo služieb, vrátane 

cestovných nákladov dodávateľa, ktoré nie sú zahrnuté v mesačnom poplatku a/alebo v cene jedného výstupu, na základe faktúry dodávateľa. 

Dodávateľ je oprávnený faktúru na cenu tovaru a/alebo služieb a/alebo cestovných nákladov podľa tohto bodu Zmluvy vystaviť bezodkladne po 

dodaní tovaru a/alebo poskytnutí služby odberateľovi. 

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

12. Faktúra bude odberateľovi zasielaná elektronicky. 

13. 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 od 1.1.2020 do 31.3.2020. 

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že po uplynutí doby nájmu: 

a) ak odberateľ zariadenie užíva aj  po uplynutí doby nájmu, doba nájmu sa automaticky predlžuje na dobu neurčitú alebo 

b) ak odberateľ nemá záujem na jeho ďalšom prenájme, dňom vrátenia zariadenia dodávateľovi Zmluva automaticky zaniká. Do zániku 

Zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy má dodávateľ nárok na zaplatenie odmeny podľa článku III. bod 1. Zmluvy, a to aj po uplynutí doby 

nájmu. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť výhradne (i) písomnou dohodou zmluvných strán (ii) písomným odstúpením od Zmluvy 

jednou zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší Zmluvu, ako aj v prípade, ak tak ustanovuje zákon a/alebo 

Zmluva a/alebo VOP.  

5. Dodávateľ je oprávnený Zmluvu ukončiť aj písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená odberateľovi. Zmluva v takom prípade zaniká 

uplynutím výpovednej doby.  

6. Odberateľ je oprávnený Zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou bez udania dôvodu až po uplynutí doby prenájmu. Na výpoveď odberateľa podanú 

po uplynutí doby nájmu sa primerane použijú ustanovenia predchádzajúceho bodu Zmluvy. Ak má odberateľ záujem Zmluvu zrušiť pred 

uplynutím doby nájmu, je oprávnený tak urobiť zaplatením odstupného v sume rovnajúcej sa súčinu sumy nájomného s DPH a počtu 

kalendárnych mesiacov počítaných od kalendárneho mesiaca v ktorom došlo k zaplateniu odstupného odberateľom dodávateľovi (vrátane tohto 

mesiaca) až do kalendárneho mesiaca v ktorom mala uplynúť doba nájmu v zmysle Zmluvy (vrátane tohto mesiaca). Zmluva sa v prípade podľa 

tohto bodu zrušuje dňom zaplatenia odstupného odberateľom dodávateľovi.  

7. Odcudzenie zariadenia v priestoroch odberateľa neoprávňuje odberateľa žiadať od dodávateľa zľavu za nájom alebo predčasné ukončenie 

zmluvy bez finančného vyrovnania  vyplývajúceho zo zmluvy dodávateľovi. Toto platí aj v prípade zasiahnutia zariadenia vyššou mocou, akou sú 

napr.živelné pohromy a pod.  

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú aktuálne platné Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa (ďalej len „VOP“). Napriek tomu, že VOP 

sú na samostatnej listine, VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a priamo upravujú práva a povinnosti strán. Odberateľ podpisom Zmluvy 

vyhlasuje, že si riadne prečítal a prevzal jeden rovnopis VOP a že s nimi bez výhrad súhlasí, a to aj v prípade, že VOP nie sú podpísané. 

V prípade rozporu VOP a Zmluvy majú vždy prednosť ustanovenia tejto Zmluvy. 

9. Túto Zmluvu je možné meniť alebo doplniť, len písomnou formou, ak Zmluva ďalej  neustanovuje inak. 

10. 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. 
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11. 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. 

 

Príloha: 

1/ VOP 

 

Dňa :27.12.2019 

      Dňa : 

Za Dodávateľa:      Za odberateľa: 

 

 

 

 

 

 

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

Simply supplies a.s.                                       Výskumný ústav detskej psychológie a  

RNDr. Jana Dubovská, predseda predstavenstva                       patopsychológie 

    

 


