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Číslo zmlu :
Poskytovoteľ („Xerox“):

XEROX LIMITED
So sidlom Riverview, Oxford Road, Uxbridge. Middlesex U88 1 HS. Spojené
kráľovstvo VeIRej Britanie a Severného Irsko
podnikajúci v Slovenskej republike prostrednictvom
XEROX LIMITED, organizačnů zložka podniku zahraničnej osoby

xefox

Predmet Zmluvy

Xerox sa zovózuje poskytovaf Zákazníkovi služby servisu a údržby apísané v tejto Zmluve počas obdobia tu stanoveného
vztohujúceho so na Zariodenie Zákazník sa zavózuje poskytnúť potrebnú súčinnosť. ako aj zaplatíť všetky poplatky stanovené
v bode Ill tejto Zmluvy. Zariadenim SQ na účely tejto Zmluvy rozumie:

Typ: I XEROX

Model: ! VersaLink C7020
DČiernobiele zariodenie ZForebné zariodenie

Sériové číslo (pripodne bude uvedené v prislušnom inštoločnom protokole): 3391 61i3861i

Čiernobielo celkovo: Čiernobielo A3
Počiotočný stav počitodiel (pripodne bude uvedene v prislušnom instoločnom protokole) . .

Farebno celkovo: Forebno A3:

Adreso a špecifikácio miesto. no ktorom so zariodenie nochádzo: Obecný úrad Jorok, Hlavná ulica 28311 76, 951 L18 JAROK

II Obdobie trvania Zmluvy
Zrnluva scz uzaviera na obdobie Li8 rnesiacov

111 Poplatky

Poplatok za kópie/tlač
Poplotok za ČBA4 kápie 0.0078 €

Poplotok za foiebně A‘. kápie 0,0412 €

Fokturácio kápii/tloči/prejozdov a poplatkov podľo Čl. VI. ods, 12: Mesačne spatne

~1 oko dye tlače vo formáte M
Tloč ve formáte A3 bude účtovaná: D l‘. za A3 ČB

D (~ Č za A3 forebný

IV Garantovana úroveň poskytovaných služieb

Čos odozvy: Priemerne 8 pracovných hodin

Čos opravy: 3 pracovně dni

Poskytnutie náhradného plnenio: 5. Pracovný deň

8.00— 16.30
Pracovně hodiny:

okrem štátnych sviatkov a mých dní pracovného pokoja

Dodávka patrebného spotrebného materiálu si rozsahu (Čl. IE2forebné zariodenie — čierno forbo 7.5%. forebný toner 5% z koždej foihy
V ods 2 pism b): Dčiernobiele zoriodenie — čierna (orbo ....
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I Obednóvateľ („Zákazníki:
. Obec Jarok

Digital Pork II. Einsteinova 23,851 01. Bratislava Sidle: Hlovnó 283/176. 951 ~i8 Jarok
IČO: 30814677 oič. SK2020344194 IČO: I 00308056 DIČ: 2021062714

Zopisoný v Obchodnom registri Okresného súdu Brotislova I, odd.: Po, vložka: Kantaktná osobo: Stanislav Stahel
313/B
Tel.: ros, Tel.: ! + 421 911 531 894 F05.

Zostůpený: I Zastúpený Jaroslavem Slováčkom, na základe plnej moci E-mail: I se eta iat@lo a

Sonkové spojenie: V3eobecnó úverová banka, as. Sonkové spojenie: Primo banka Slovensko
Mlynské nivy 1,82990 Bratislava IBAN: Sl< 82 5600 0000 0008 5081 5003
Čislo účtu: 1 290301 210200
IBAN: SK200200000000001 2903012
Swift code: SUBASKBX
(ďalej len Xerox)

Kontaktná osobo Ľvia Ozan,akavá Kontoktná osobo Ing. Heleno Morvoyovó. h.morvayova@joroksk
pre fokturáciu: pre fokturáciu: 03716587106

PredaJný partner: I EUROtoner, s.r.o., Kasalova 577/19, 9L~9 01 Nitra
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Udržba servis Zariadenia

Xerox zaistí udržbu a servis Zarlodenia
prostredníctvom tzv servisných zásahov a
poskytovanim servisných služieb.

2 Servisom a údržbou sona učely tejto Zmluvy rozumie:
a) udržiavonie funkčnosti Zariadenia, čo zahřňa

udržbu a oprovy Zoriodenia, poplatky za prácu,
dopravu, poskytnutie a montáž nevyhnutných
náhradnych dielov, to všetko počas Pracovných
hodin;

b) Dodávanie potrebného spotrebného materiálu,
ktorýrn so rozumie materiál pre kopírovanie

. pre farebné Zariadenie — vo forbe čiernej do
pokrytia plochy uvedenej v Čl. IV. a rovnako
všetok forebný spotrebný materiál vrátane
farebného tonera do pokrytia plochy
uvedenej v čl, IV.

ii. pre čiernobiele Zariodenie — vo farbe čierneJ
do pokrytio plochy uvedeneJ v či. IV.

Nezohřňa však papier a prislušenstvo (zošívačka a
sponky do zošívačky. leploca páska otď);

c) pri vyššom pokryti budú tonery lx ročne,
respektive k dátumu ukonČenio tejto Zmluvy
doúčtovávané podľa aktuáineho cennika Xeroxu.

3. Poskytovonie služieb o servisných zásahov so bude
začínat no základe ohlásenia Zákaznikom
prostredníctvom webovej oplikácie Chester na adrese
www.chester.xeroxsk alebo telefonicky na tel. čisle
00421 243635594 olebo e‘mailom no
svk.service@xerox.com, 5 prihliadnutím no ich
aktuálnu skutočnú potrebu. Xerox sa zavázuJe začat
servisný zásah priemerne do termínu uvedeného v Čl.
IV. Po tom, ako mu je jeho potreba nahlásená
Zákaznikom. Priemer so bude zistovat polročne.

4. Zákazník je povinný poskytnút Xeroxu všetku
potrebnu sučinnost k poskytovoniu služieb podľo
tejto Zmluvy. nojmá poskytnút prístup
zamestnoncom Xeroxu a jeho zástupcom
kZoriadeniu v Procovnych hodinách, inak
v nevyhnutných pripadoch podľa dohody.

5. Odstránenie chyby bude ukončené priemerne do
termínu uvedeného v článku IV. Po tom. oko bude
vykonaný servisný zásah. V pripade, že Xerox nic je
schopný odstránit chybu ani do dňa
predchádzajúceho dňu poskytnutia náhradného
Zariadenio, oko je uvedené v Čl. IV., potom Xerox
zaisti náhradné plnenie počnúc dňom uvedeným v či.
IV. Náhradné plnenie spočíva v dočasnom poskytnutí
zariadenia so zhodnou alebo vyššou funkcionalitou.
Dočasne poskytnuté zoriadenie máže byť
opotrebovoné.

6. V prĺpade, že objednanie servisného zásahu č
poskytnutie siužieb bude nedávodné, je Zákazník
povinný nahradit Xeroxu náklady stým spojené.

7. Náhradné dieiy použité pri oprave mážu byt nové
olebo použité, no rozhodne v plnej úžitkovej hodnote.
aby umožňovali riadne používanie Zariadenia počas
trvania tejto Zmiuvy. Vlastnícke právo k vymeneným
náhradným dielom nodobuda Xerox okomihom
výmeny a bez náhrady.

8. Dodaný spotrebný materiál zostáva Po celý čas vo
vlastnictve Xeroxu, a to až do jeho úplného
spotrebovania v Zoriadení. V pripode, že by v čase
skončenio Zmluvy boli v Zoriodeni spotrebovoné
spotrebné materiály, i keď by bob zreJmé. že podľa
bežného použivanio Zariadenia nemohlo dójst k ich
spotrebovaniu, je Zákazník povinný uhradit Xeroxu
cenu zodpovedojúcu novým spotrebným materiábom,
a to podra oktuáineho cennika Xeroxu.

9. Zákazník je povinný neodkladne informovat Xerox, ak
chce premiestnit Zariadenie z miesta. kde bob
póvodne inštalovoné, a dohodnút sním podmienky
premiestnenia.

10. Zmluvná pokuto za meškanie Xeroxu so splnením Čl.
IV tejto Zmiuvy Je 0,05 % z priemerneJ mesačnej
fakturácie za posledné tn fakturočné obdobio, oto za
každý deň meškania.

Platobné podmienky a splatnosť

1. Zákazník bude hradit poplatky podro počtu
vykonaných Výtlačkov vo výške uvedenej v tejto
Zmluve a ďolšie poplatky uvedené v tejto Zmluve
najmá podťa článku Ill (spobočne ďalej ako
»Poplatky“).

2. Výtiačkom Sa rozumejú tlače a kópie vyhotovené
prostredníctvom Zaniadenia.

3. Obojstranný Výtbačok bude účtovaný oko dva
Výtlačky.

4. Poplatky nezohřňojú náklady a cenu opráv, úprav.
údržby, dopravy a použitých moteriálov. ak:

budú vykonané na žiadost Zákoznika mimo
Procovných hodín. abebo
budú vykonané ako dbsledok nakladonio so
Zoriadenim v rozpore s návodorn no použitie čí
účelom. no ktorý je Zariadenie určené; použitia
materiálov abebo náhradných diebov. ktoré neboli
dodané oni odporučené Xeroxom; neodbornej
údržby čí vykonávania opráv. resp. mých zásahov
osobami, ktoré noto neboli riadne a odborne
vyškolené a autorizované; udalosti nemajúcej
pávod v Zariadení; miesto jeho používonia;
výpadkov či chýb ebektríckej, internetoveJ či
obdobnej siete; premiestnenia Zariadenia
z miesta dodania (ak nie je premiestnenie
vykonávané Xeroxom) a pod.

5. Uhrady budú hradené na účet Xeroxu uvedený v tejto
Zmbuve, pripadne no faktúrach Xeroxu.

6. K sumám uvedeným v tejto Zmluve bude priúčtovaná
DPH. done a mé poplatky a odmeny vo výške
vypbývajúcej z právnych predpisov (okrem done

prijmova mých obdobných daní).
7. Faktúry Xeroxu sú splatné v behote 14 dní od dátumu

vystavenia. Xerox bude Zákazníkovi posielat faktúry
vo formáte PDF. Elektronická foktúra bude vybavená
digitálnym elektronickým podpisom. Faktúra
zasieloná poštou bude spoplatnená sumou 0,— EUR.

8. Xerox Je tiež oprávnený upravit Poplatky uvedené
v tejto Zmluve

v nodváznosti no medzíročnjú infláciu v SR
(spotrebitel‘ské ceny) v predchádzaJúcom
kalendárnom roku tok, ako je publikovaná
Slovenským štotistickým úradom či mým úradom,
ktorý ho pripadne nahradí;
v pripode uioženia abebo zmien dani abebo cla no
tovar dovezený v súvislosti s použitím a údržbou
Zoriadenia;
v pripade. že dájde k zvýšeniu maloobchodných
cien originábneho spotrebného materiálu Xerox,

9. Uprava Popbatkov nenadobudne účinnost skár oko 1
mesiac odo dňa doručenla správy Zákaznikovl, ak nie
Jev oznámeni stanovený neskorši termin.

10- Zariadenieje vybavené zabudovateiným softvérovým
modulom SMart eSolution (dolej len „SMort
eSobutlon“) umožňujúcim:
. automatický odpočet počitadiel.
SMart eSobution funguje no základe aktivácie
vykonanej Zákazníkom prostrednictvom pripojenba
k sieti internet. No využivanie oplikácie SMart
eSolution je Zákazník povinný zoistit stále pripojenie
Zarbodenia k sieti internet, v opačnom prípade Xerox
nezodpovedá za správnu funkčnost tejto oplikácie.
Zákazník súhbasi s automatickým zberom dát
prostredníctvom SMart eSolution. O aktívnych
službách SMart eSolution bude Zákazník Xeroxom
Informovaný.

11. Zákazník je povinný poskytnút Xeroxu odpočty
počítodieb Zoriodenba k poslednému dňu každého
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fakturačného obdobia alebo kedykorvek, podra
žiadosti Xeroxu. Na hlásenie stavu počítadiel máže
Zákazník využit aplikáciu SMart eSolutlon — vtomto
prípade dochádza k hláseniu stavu počítadiel
automaticky bez nutnej účasti Zákazníka, ďalej máže
Zákazník zadat stav počítadiel cez webové rozhranie
Xerox, posledným spásobom je hlásenie stavu
pačítadiel Zákazníkom e-mailom, pripadne
telefonicky príslušným zamestnancom Xeroxu. Ak
bude Zákazník hlásit stav počítadiel ‚nak oko cez
automatický zber pačitadiel prostredníctvom služieb
SMart eSalution, je Xerox aprávnený Zákazníkovi
účtovat jednorazový poplatok za každé také hlásenie
stavu počitadle! vo výške 5 E. Ak Zákazník neumožní
automatický zber informácli prostrednictvom SMart
eSolutian, oni na hlásenie O stave počítadiel nevyužije
iný tu uvedený spbsob. Zákazník uhradí Xeroxu
poplatky podľa odhadu stavov počitadiel vykonaného
Xeroxom. Opravy účtovania je Xerox povinný
uskutočnit v nasledujúcich fakturáciách, hneďako mu
budů známe skutočné stavy počítadiel.

12. V pripade meškania Zákazníka s platbou je úrok
ameškania 0.05 % z dížnej sumy za každý deň

meškanía.
13 Ak je Zákazník v meškaní s platenim splatných faktúr,

a) je Xerox voči Zákazníkovi oprávnený zastavíť
všetky ďalšíe dodávky a služby;

b) stávajú so okamžite splatnými všetky foktúry,
ktoré bali a budú vydané a ktoré ešte nie sú
splatné, a to až do odstránenia meškania
Zákazníka so splácanim.

Vyššie uvedené kroky mážu byť vykonané samostatne
alebo oj spolačne.

Trvanie zmluvy
a. Zmluva sa uzaviera na obdobie uvedené v čl, II

Zmluvy.
Ď. Zmluva nadobúda účinnost dňom lnštalácie

zariadenia uvedenom v prisluŠnom inštalačnam
protokole.

c. ObdobietrvaniatejtoZmluvysa bez ďaíšiehomeni na
abdobie neurčité uplynutím pávodného obdobia
určitého, lbaže niektará za strán najmenej 30 dní pred
uplynutím obdobia určitého písomne vyrozumie
druhů stranu, že o predíženie obdobia trvania Zmluvy
nemá záujem. Zmluvné strany sů počas obdobia
neurčitého oprávnené túta Zmluvu ukončit
výpoveďau s trojmesačnou výpovednou lehotou
plynúcou ad prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceha po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane.

Ukančenie Zmluvy

Zákazník je aprávnený ukončit Zmluvu výlučne takto:
a) odstúpenim v pripade opakovaného

podstatného parušenia povinnosti Xeroxu, ktoré
nebolo napravené ani v lehote 30 dni plynúcej
ado dňa, keď bol Xerox pisomne upovedomený
Zákazníkom a porušení a o možnosti ukončenia
Zmluvy odstúpenim, ak nebude parušenie
adstránené;

2. Xerox je oprávnený ukončit Zmluvu vylučne takto:
a) adstúpením v prípade meškania Zákazníka

úhradou Poplatkov:
b) odstúpenim v pripade apakovaneha

podstatného porušenia povinnosti Zákazníka,
ktoré nebolo napravené ani v lehote 30 dni
píynúcich oda dňa, keď bol Zákazník pisomne
upavedomený Xeroxom a porušení a možnost

ukončenla Zmluvy, ak nebude porušenie
odstránené;

c) odstúpenim. ak je u Zákazníka inštalovaných
viacero Zariadeni, pričom k niektarému z nich
nemá s Xeroxom (alebo autorizovaným
partneram Xeroxu) uzavretú zmluvu a Oplnam
servise a údržbe alebo taká zmluva bota
ukončená;

d) odstúpenim v pripade začatia konkurzného alebo
reštrukturaíizačnéha konania vo veci Zákazníka
aka dlžnika.

3. Zmluva dohodnutá na abdobie určité nemáže byt
ukončená výpoveďau.

4. Táta Zmluva móže byt ďalej ukončená nasledujúcími
spbsobmi:
a) trvalým vyradením Zariadenia z prevádzky;
b) dohodou zmluvných strán.

5. K ukančeniu tejto Zmluvy trvalým vyradením
Zariadenia z prevádzky dójde výlučne v prípade
odcudzenia aleba úplného zničenia Zariadenia.

6. Zákazník je pavínný ku dňu skončenia platnosti tejta
Zmluvy vrátit alebo uhradit Xeroxu všetky
nespotrebavané spotrebné materiály a náhradné
dlely, ktoré boll dodané Xeroxom Zákazníkovi v rámci
tejto Zmluvy. Zákazník však nieje povinný vrátit ani
uhradit poskytnutý spotrebný materiál a náhradné
diety, ktaré už ball lnštalavané alebo vložené do
servisovaného Zariadenia.

7. V prípade, že má dójsf k zmene vlastnickej štruktúry
Zákazníka aleba k zmene jeho právnej formy
podnikania či k fúzii alebo inej premene, je Zákaznik
povinný túto skutačnast nahlásit vopred Xeroxu.
Xerox má v takam pripade právo ad tejta Zmíuvy
odstúpit. V pripade nenahlásenia tejta zmeny má
Xerox takisto práva ad Zmluvy adstúpit.

Zodpavednasť

Xerox zodpovedá za Škodu maximálne za všetky
Škodové udalosti súvisiace so Zmluvau do celkavej
súhrnnej výšky 25 % z celkovej kúpnej ceny
prislušnéha Zariadenia, za ktorú toto Zariadenie
Zákazník kúpil ad Xeroxu alebo jeho autorizovaného
partnera, a ta bez DPH, okrem nároku na náhradu
škody spósobenej úmyselne. ked‘ nárok na náhradu
škody nemožno obmedzit ani sa ho vzdat pred
porušením povinnosti, z ktoréha máže škoda vzniknút.

2 Xerox nezadpovedá za stratu obchodu aleba zisku, ani
za akůkoľvek nepriamu alebo následnú škodu, ani za
možnO stratu uložených informácií.

3 Na okolnosti vylučujúce zodpovednost (~ 374 ads. 1
abchodného zákannika) sa prihllada bez ohradu nata,
kedy nastanú.

Zóverečné ustanovenja

Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkarn Síovenskej
republiky.

2. Bez predchádzajúceho písamného súhlasu druhej
zmluvnej strany nic je možné previest ani postúpit
Zmluvu ani akékaľvek z práv a povinnosti z nej
vyplývajúcich.

3. Všetky spory vyplývajúce z tejta Zmíuvy
a v sůvislosti s ňou budú s konečnou platnostou
riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej
obchadnej a priemyselnej komory v Bratislave
padra jeho základných vnútarných právnych
predpisav trami rozhodcami. Miestom kanania bude
Bratislava. Rozhodcovské kananie bude vedené v
slovenskam jazyku.

4. Otázky touto Zmluvou neupravené Sa nadia
obchadným zákanníkom.
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5. Zmluva mbže byt menend ‚ba pisomne.
6. V pripode, že so zmeni identifikácia bankového účtu

alebo má dájst k zmene kontaktnej osoby, prislušná
strana je povinná oznámit túto zmenu druhej strane
bez zbytočného odkladu, a to prostrednictvom e
mailu s elektronickým podpisom oznamujúcej

zmluvnej strany alebo prostrednictvom pisomného
oznámenia, ktoré bude doručené v originálnam
vyhotoveni a bude obsahovat úradne overený podpis
osoby oprávnenej konat v mene oznamujúcej
zmluvnej strany.

Kontakty pre e-mailovú komunikáciu s eroxom
1) Objednávanie oprav a spotrebného materiálu aplikácia Chester) — mailto: svk.service@xerox.com
2) Zber počitadiel pre fakturáciu (aplikácia Chester) — mailto: svk.fakturacie@xerox.com
3) Elektronická fakturácia — mailto: svk.fakturacie@xerox.com

Xeroxje oprávnený kontakty priebežne aktualizovat na základe e•mailového aznámenia Zákaznika zaslaného Xeroxu s rozumným
predstihom.

V Bratislavedi~a...5~ ? v..2gJ1 dňa

XEROX LIMITED pa‘%~ajúci‘~~ovenskej republike
Prostrednictvom XER“~1~‘~TD. or~a~izačná zložka
Podniku zahraničnej os~wis
Jaroslav Slováček %~fOX ~
Na základe plnej moci ‘ ~

23
0iQ‘id‘~roi roti5‘O~0

ičO: 30 814 677 ~ Drti: 5K202

Obec Jarok
Stanislav Stahel, starosta

Approved by:

r ľ


