
Zmluva  
č. 5/2017  

o dodávke tonerov a servise tla čiarní pre Mestský úrad Byt ča 

uzavretá v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka  č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších zákonov  

 
 
 
 

Zmluvné strany: 
 
Dodávate ľ: Technik - servis HB, s.r.o. 
 Veľké Rovné 115 
 013 62 Ve ľké Rovné 
V zastúpení: František Hrmel - konate ľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank. 
Číslo ú čtu: 6612927007/1111 
I ČO: 36382116 
I Č DPH: SK2020108937 
DI Č: 2020108937 
 
Spolo čnos ť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilin a, oddiel Sro, 
vložka č. 11301/L 
 
Objednávate ľ: Mesto Byt ča 
 Námestie SR č. 1/1 
 014 01 Byt ča                                                  
zast. : Bc. Miroslav Minár čik – primátor mesta  
I ČO: 00321192 
DI Č:  2020626399     
Peňažný ústav VÚB Žilina 
číslo ú čtu: 23525432/0200 
IBAN: SK  1202000000000023525432  
 
 

Čl. I.  
Úvodné ustanovenia  

 
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka ús pešného uchádza ča v sú-
lade s výsledkom sú ťaže zo d ňa 03.05.2017.  
 
 

Čl. II.  
Predmet zmluvy  

 
1. Predmetom tejto zmluvy je:  
 

a) vykonávanie servisných prác na tla čiar ňach objednávate ľa bližšie    
špecifikovaných v Čl. III. bod 3. tejto zmluvy.  

 
b) dodávka tonerov do tla čiarní a kopírovacích strojov vo vlastníctve 

objednávate ľa bližšie špecifikovaných v Čl. III. bod 3. tejto zmluvy.  
 
2. Dodávate ľ sa zaväzuje doda ť tonery, resp. vykona ť opravu tla čiarne na 

základe písomnej, resp. e-mailovej objednávky od ob jednávate ľa.  
 
3. Objednávate ľ sa zaväzuje za vykonanie servisu, resp. za dodávku  tonerov 

zaplati ť cenu dohodnutú v zmluve.  
 
4. Servis tla čiarní spo číva v otestovaní, výmene chybných komponentov a 

odstránení prí čin spôsobujúcich poruchu.  
 



Čl. III.  
Cena 

 
1. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov.  
 
2. Cena servisných prác  na tla čiar ňach  pozostáva z ceny za vykonanú prácu 

a ceny náhradných dielov. Cena za vykonanú prácu je  tvorená časom 
potrebným k vykonaniu opravy vynásobeného cenou ser visnej hodiny. Cena 
servisnej hodiny je 2,50 € s DPH. Cena spotrebného materiálu a 
nevyhnutných komponentov potrebných na opravu tla čiarní je pod ľa 
aktuálneho cenníka dodávate ľa. Cena servisnej hodiny je pevná a nemenná 
počas d ĺžky trvania zmluvného vz ťahu.  

 
3. Cena  za  dodávku tonerov do tla čiarní je stanovená v súlade s 

výsledkom sú ťaže zo d ňa 03.05.2017 nasledovne: 
 

Zariadenie  
Cena 1 ks 

tonera/náplne  
EUR s DPH 

HP LJ 1010/1015/1018/1020 10,00 

HP LJ P1005 12,00 

HP CLJ 2605/CM1017 25,60 

HP CLJ CP1215 19,50 

HP CLJ CM1312 19,50 

HP CLJ 2015 18,00 

HP LJ P2055 18,00 

HP LJ 1132 11,90 

HP PSC 1410 Black 25,50 

HP LJ Pro 200 color MFP 21,60 

HP LJ M127nf MFP 12,50 

Canon MF 3220 13,80 

Canon MF 4010 12,00 

Canon MF 6180dw 18,00 

Canon LBP 2900 10,00 

Canon LBP 252dw 18,00 

Canon MF 411dw 18,00 

Canon MG 6150 color 10,50 

Lexmark E 230 19,50 

Brother DCP 335c 2,80 

IBM Infoprint 1612 20,00 

 
4. Cena dohodnutá v bode 2. a  3. tohto článku zmluvy zah ŕňa všetky náklady 

dodávate ľa, a je cenou kone čnou. 
 



 
čl. IV. 

Záruka 
 

Dodávate ľ poskytuje na dodané tonery, náhradné diely a servi sné práce 
doživotnú záruku.  

 
čl. V. 

Platobné podmienky 
 

1. Cenu za dodaný tovar, resp. za servisné práce je  objednávate ľ povinný 
zaplati ť na základe faktúry vystavenej dodávate ľom.  

 
2. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list súhlas iaci s každou 

objednávkou objednávate ľa vypracovaný dodávate ľom, potvrdený 
objednávate ľom. 

 
3. Objednávate ľ je povinný uhradi ť faktúru v lehote do 14 dní od jej 

doru čenia.  
 

čl. VI. 
Čas a miesto plnenia 

 
1. Na servisný zásah dodávate ľ nastúpi u objednávate ľa najneskôr do 30 

minút od nahlásenia poruchy v úradných hodinách obj ednávate ľa. Po 
identifikácii  poruchy  dodávate ľ odstráni poruchu na mieste alebo v 
prípade závažnej poruchy preberie zariadenie do opr avy.  

 
2. Dodávate ľ sa zaväzuje doda ť tonery po čas platnosti zmluvy na základe 

objednávok do miesta plnenia najneskôr do 30 minút od doru čenia 
objednávky, ak objednávate ľ neur čí čas inak. 

  
3. Miesto plnenia: Mestský úrad Byt ča, Námestie SR 1/1, 014 01 Byt ča 

 
 

čl. VII.  
Dôsledky porušenia zmluvných povinností 

 
1. V prípade nedodržania termínu  nástupu na servis ný zásah v lehote pod ľa čl. 

V. bod 1. tejto zmluvy, si objednávate ľ môže uplatni ť vo či dodávate ľovi  
zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny konkrétneho serv isného zásahu. 

 
2. V prípade nedodania tonerov v lehote dohodnutej v čl. V. bod 2. tejto zmluvy 

si objednávate ľ môže uplatni ť zmluvnú pokutu vo výške 5% za každý de ň 
omeškania z celkovej sumy objednaných tonerov.  

 
3. V prípade nedodržania termínu platieb pod ľa čl. IV. bod 3 tejto zmluvy má 

dodávate ľ nárok na zákonné úroky z omeškania v zmysle § 369 ods. 2 
Obchodného zákonníka.  
 
 

čl. VIII.  
Doba trvania zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú, a to na 24 mesiacov odo d ňa jej 

účinnosti. 
 
2. Zmluva zaniká: 
   a) uplynutím času 



   b) dohodou zmluvných strán  
 c) výpove ďou ktorouko ľvek zo zmluvných strán, pri čom výpovedná lehota je 

dvojmesa čná a za čne plynú ť prvým d ňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpove ď doru čená druhej zmluvnej strane.  

 
čl. IX. 

Závere čné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnos ť podpisom zmluvných strán a ú činnos ť d ňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídl e objednávate ľa. 

 
2. Vz ťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadi ť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 
 
3. Táto zmluva môže by ť zmenená iba dohodou zmluvných strán a to písomnou 

formou. 
 
4. Táto zmluva má dve vyhotovenia, z ktorých každá strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 
 
 

V Byt či, d ňa: 24.05.2017 
 
 
 
 
 

Za objednávate ľa: Za dodávate ľa: 
 
 
 
 
 
 


