
 

 

 ZMLUVA O NÁJME A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

Číslo zákazníka: CUS1541700 Číslo zmluvy:  50100109 

I. ODBERATEĽ II. DODÁVATEĽ 

Základná škola s materskou školou 

Sídlo: Školská 292/7, 97201 Bojnice 

IČ DPH/IČ: /31201628 

Korešpondenčná adresa: Základná škola s materskou 

školou, Školská 292/7, 97201 Bojnice 

Konica Minolta Slovakia, s.r.o. 

Sídlo: Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 

IČ DPH/IČ: SK2020319092 / 31 338 551 

Zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde 

Bratislava 1, odd. sro, vl. Č. 4015/B 

Bankové spojenie: 2621023220/1100 Tatra banka a.s. 

IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220 

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Krčík, Riaditeľ    

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimíra Bírová 

E-mail: skolabojnice@azet.sk 

Telefón: +421 903 518 614 

Zodpovedná osoba: Tomáš Holubec, Area Sales Manager 

Kontaktná osoba: Lucia Holičová 

E-mail: Lucia.Holicova@konicaminolta.sk 

Telefón: +421 907 779 300 

 

III. Predmet zmluvy 

Touto zmluvou sa Dodávateľ a Odberateľ dohodli na prenájme a poskytovaní služieb v rozsahu a za podmienok uvedených v 

zmluve. 

a) Podmienky 

Doba trvania zmluvy: 60 mesiacov Frekvencia platieb: Mesačne Obdobie vyrovnania: Štvrťročne 

 

Stránková služba 

Dohodnutý minimálny počet kópií/výtlačkov/skenov formátu A4 podľa zvoleného mesačného paušálu: 

Typ Predplatené množstvo 
Cena stránky v paušále 

(vrátane tonera, bez papiera) 

Cena stránky nad paušál 

(vrátane tonera, bez papiera) 

 

ČB výstup zo zariadenia - strán - € 0,0082 €  

FAR výstup zo zariadenia - strán - € 0,0410 €  

 

Pravidelné zásobovanie papierom 

Typ 
Počet dodaných 

balení/mesiac 

Cena za jedno balenie papiera  

(1 balenie = 500 listov) 

Cena za 1 list papiera Cena spolu 

B - Universal 8 bal. 7,25 € 0,0145 € 58,00 € 

 

b) Konfigurácia zariadenia/riešenia 

 

Názov bizhub C250i Číslo tovaru AA2M021 

 

 

Príslušenstvo 

Číslo tovaru Množstvo Označenie príslušenstva  

AAYHWY1 1 ks  DF-632 Document feeder  

9967008725 1 ks  DK-516x Copier desk  

Spolu za zariadenie/riešenie vr. licencií a príslušenstva: 59,98 €/mesačne 

 

c) Špecifikácia služieb 

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ zabezpečí servis a spotrebný materiál pre tlačové zariadenia uvedené v odseku III. 

Predmet zmluvy b) Konfigurácia zariadenia. 
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Základný čas odozvy na poskytnutie služby je 16 hodín a na dodanie spotrebného materiálu 48 hodín v pracovných dňoch od 

8:00 do 16:00. Ak je zmluvne dohodnutý iný čas odozvy, čas odozvy sa riadi týmto individuálnym dojednaním, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V prípade, že súčasťou dodávky je aj SW riešenie, vzťahujú sa na službu aj licenčné 

podmienky uvedené v samostatnej prílohe tejto zmluvy. 

Objednané služby jednorazové 

Číslo služby Množstvo Označenie príslušenstva  

996914#SEPREMFPA3X 1 ks Preprava (doprava) MFP A3  

996914#SE902005001 1 ks Pripojenie do siete inštalácia/servis  

  Spolu za jednorazové služby: 109,00 € 

 

Objednané služby periodické 

Číslo služby Množstvo Názov služby  

REMCARE-LIGHT 1 ks RemoteCare Light  

  Spolu za periodické služby: 0,01  € 

 

IV. Platobné podmienky 

 

Spôsob platby: Platba bankovým prevodom 

Doba splatnosti: 10D 

Všetky ceny uvedené v zmluve sú bez DPH, ak nie je uvedené inak. Kupujúci je tiež povinný zaplatiť DPH v aktuálnej sadzbe nad 

rámec cien. 

 

V. Miesto umiestnenia/poskytovania služieb, zodpovedné kontaktné osoby 

a) Miesto umiestnenia/inštalácie zariadenia 

Názov: Základná škola s materskou školou 

Ulica, č.p.: Školská 292/7 

Mesto: Bojnice 

Umiestnenie/Kancelária: /27 

Doba prevzatia (od-do/mimo): 

 

b) Zodpovedná kontaktná osoba Odberateľa k zariadeniu 

Za poskytnutie údajov o technických podmienkach inštalácie a prevádzky zariadenia za Odberateľa zodpovedá: 

Meno: Mgr. Vladimíra Bírová 

Telefón: +421 903 518 614 

E-mail: skolabojnice@azet.sk 

 

VI. Ostatné ustanovenia 
Strany sa dohodli na nasledujúcich bodoch:  

Dodávateľ sa zaväzuje dodať a nainštalovať zariadenie Odberateľovi do 31.12.2022, čo bude potvrdené podpisom protokolu o 

inštalácii a zaškolení. Odo dňa dodania predmetu zmluvy bude plynúť doba prenájmu zariadenia. Odberateľ je povinný platiť 

služby podľa tejto zmluvy až od okamihu prevzatia predmetu zmluvy. 

 
 

 Platba za 

zariadenie/riešenie 

Periodické 

služby 

Stránkové 

služby 

Cena za dodanie 

papiera 

Periodické platby 

spolu 

Jednorazové 

platby spolu 

59,98  € 0,01  € 0,00 € 58,00  € 59,99  € 109,00  € 
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VII. Záverečné prehlásenie a podpisy 

Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto zmluvou, jej prílohami a podmienkami, ktoré sú k dispozícii na stránke 

https://www.konicaminolta.sk/sk-sk/business-conditions pod príslušným názvom zmluvy. Zmluvné strany svojím podpisom 

vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom celej zmluvnej dokumentácie vrátane zmluvných podmienok, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

 

 

 

Dňa: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jozef Krčík, Riaditeľ 

Základná škola s materskou školou 

 

 

Dňa: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Holubec, Area Sales Manager 

Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o. 

 

\datumkm 

\podpiskm 

\datumzak 

\podpiszak 

DocuSign Envelope ID: 41AD1AC0-858F-4363-AE27-D37013807B2D

24.11.2022 | 12:23 CET24.11.2022 | 13:09 CET24.11.2022 | 13:09 CET

https://www.konicaminolta.sk/sk-sk/business-conditions

