
článok 1.
Predmet zmluvy

1.1 Dodávatel' sa zaväzuje počas trvania zmluvy dodávať Nájomcovi všetky renovované kazety
potrebné k prevádzke multifunkčných zariadení, tlačiarní, kopírovacích zariadení a faxov (ďalej len
"reprografické zariadenia").

1.2 Dodávateľ zdarma vypožičia Nájomcovi požadované reprografické zariadenia:

1 ks Canon MF 724dw

1.3 Dodávatel' zabezpečí u VYPožičaných reprografických zariadení komplexné servisné zabezpečenie
počasceléhozmluvného obdobia.

1.4 Dodávatel' sa zaväzuje viesť evidenciu vypožičaných a spravovaných reprografických zariadení aj
dodaného spotrebného materiálu (výhradne zn. ABEL), túto evidenciu bude Dodávatel' predkladať
Nájomcovi pri pravidelnej fakturácii formou kópie Dodacieho listu.

1.5 Nájomca sa zaväzuje za plnenie vyššie uvedených záväzkov Dodávateľovi platiť odplatu (cenu) podla
Prílohyč.1 tejto zmluvy. .

1.6 Dodávatel' sa zaväzuje, že Nájomcovi bude dodávať pre vypožičané zariadenie výhradne renovovaný
spotrebný materiál zn. ABEL.

Článok II.
Doba trvania zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 36 mesiacov od podpisu zmluvy oboma
zmluvnými stranami.

Článok III.
Miesto a čas plnenia

3.1 Miestom plnenia tejto zmluvy je: sídlo Nájomcu uvedené v tejto zmluve prípadne prevádzky
nájomcu, ak o to nájomca požiada.

3.2 Dodávatel' sa zaväzuje dodať Nájomcovi spotrebný materiál v mieste plnenia najneskôr do 3 dní
od doručenia jednotlivej objednávky.

Kontaktná osoba Nájomcu:
Kontaktná osoba Dodávatel'a: Martin Hrinda

Článok IV.
Účtovanie a platobné podmienky

4.1 Dodávatel' vystaví účtovný doklad (faktúru) podla bodu 4.2. na základe Dodávatel'om vyplnených a
oprávneným zástupcom Nájomcu potvrdených dodacích listov.

4.2 Faktúra bude mať náležitosti účtovného dokladu v zmysle platných právnych predpisov. Prílohou
každej faktúry bude kópia dodacieho listu, resp. dodacích listov. Faktúra bude vždy obsahovať: číslo
zmluvy, dátum vystavenia, číslo účtu v prospech ktorého budú poukazované platby.

4.3 Faktúry budú vystavované a zasielanéNájomcovi na adresu uvedenú v tejto zmluve.

4.4 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia faktúry Nájomcovi.

4.5 Všetky peňažné plnenia podľa tejto zmluvy a aj príloh sú určené bez DPH, resp. bez
akejkol'vek inej dane alebo platby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisova
rozhodnutí orgánov a osôb na to príslušných. DPH, ako aj akákol'vek iná daň, či platba podľa
predchádzajúcej vety bude uhradená Nájomcom vo výške a spôsobom stanovenom v zmysle
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