ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PRENÁJME
Č. 079233/2019-OIKT
uzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Prenajímateľ:
Obchodný názov: RICOH Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
V zastúpení: Ing. Peter Kiripolský, Sales and MA Director, na základe plnej moci zo dňa
30.3.2017
IČO:
31 331 785
IČ DPH:
XXXXXXXXX
Bankové spojenie: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BIC:
XXXXXXXX
zapísaný:
v OR SR na okr. súde BA I, oddiel: Sro, vložka č.:3435/B
(ďalej iba „Prenajímateľ“)
Nájomca:
Názov:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo:
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
V zastúpení: Ing. Milan Kováč, generálny riaditeľ sekcie bezpečnosti, spracovania a prenosu
informácií
Ing. Ivana Čermáková, riaditeľka finančného odboru
IČO:
00 699 021
DIČ:
XXXXXXXXX
Bankové spojenie: XXXXXXXXXXXXXXXXX
IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SWIFT/BIC: XXXXXXXX
(ďalej len „Nájomca“)
uzatvárajú túto zmluvu na poskytovanie služieb (ďalej len „zmluva“):

Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len ako
„zmluvná strana“)
Úvodné ustanovenie
Na základe uplatnenia výnimky podľa § 1 ods. 12 písm. l) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a uskutočneného cenového prieskumu trhu na uvedený predmet zákazky dňa 18.-19.11.2019 a
úspešnej ponuky Prenajímateľa zo dňa 19.11.2019 sa zmluvné strany dohodli na tom, že
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Prenajímateľ dodá a prenechá Nájomcovi požadované zariadenia a poskytne služby podľa
ustanovení tejto zmluvy.
I.
1.

Predmet zmluvy

Na základe tejto zmluvy prenecháva Prenajímateľ nájomcovi nižšie špecifikované
zariadenia, aby ich dočasne (v dojednanej dobe) užíval za odplatu, poskytne spotrebný
materiál ako aj službu súvisiacu s technickou podporou:
1.1 Multifunkčné zariadenie RICOH IM C 4500, v.č. 3129M650228,
s príslušenstvom 418349 - Zásobník papiera PB3280 – 1ks,
418337 - Finišer SR3260 – 1ks,
418382 - Dierovačka PU3080 EU – 1ks
1.2 Multifunkčné zariadenie RICOH IM C 4500, v.č. 3129M450462,
s príslušenstvom 418349 - Zásobník papiera PB3280 – 1ks,
418337 - Finišer SR3260 – 1ks,
418382 - Dierovačka PU3080 EU – 1ks
1.3 Multifunkčné zariadenie RICOH IM C 4500, v.č. 3129M450531,
s príslušenstvom 418349 - Zásobník papiera PB3280 – 1ks,
418337 - Finišer SR3260 – 1ks,
418382 - Dierovačka PU3080 EU – 1ks
1.4 Multifunkčné zariadenie RICOH IM C 4500, v.č. 3129M450688,
s príslušenstvom 418349 - Zásobník papiera PB3280 – 1ks,
418337 - Finišer SR3260 – 1ks,
418382 - Dierovačka PU3080 EU – 1ks
1.5 Multifunkčné zariadenie RICOH IM C 4500, v.č. 3129M450687,
s príslušenstvom 418349 – Zásobník papiera PB3280 – 1ks,
418337 - Finišer SR3260 – 1ks,
418382 - Dierovačka PU3080 EU – 1ks

2.

Prenajímateľ sa zaväzuje doručiť a odovzdať zariadenie, príslušenstvo, ktoré je
predmetom zmluvy a je uvedené v bode I. ods. 1 a spotrebný materiál (tonery, spinky), v
stave spôsobilom účelu nájmu a splneniu predmetu zmluvy na adresu umiestnenia
zariadenia dňa 28.11.2019 o 8:00 hod. (najneskôr do 14:00 hod). K odovzdaniu
zariadenia dôjde na základe preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými osobami
zmluvných strán najskôr deň po zverejnení tejto zmluvy. Odpočet stavu čierno-bielych a
farebných výtlačkov A4 a A3 pre každé zariadenie bude uvedený v preberacom
protokole.

3.

Prenajímateľ sa zaväzuje, že prenajaté zariadenia, príslušenstvo, ktoré sú predmetom
zmluvy a sú uvedené v ods. 1, budú vybavené dostatočným množstvom spotrebného
materiálu (tonery, spinky) potrebného na predpokladané množstvo výtlačkov.

4.

Prenajímateľ sa zaväzuje, že príchod pohotovostného technika na adresu umiestnenia
zariadenia podľa bodu II. ods. 1.3. bude do 3 hodín od telefonickej požiadavky Nájomcu.
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5.

Nájomca je povinný užívať prenajaté zariadenia, príslušenstvo, v súlade s účelom, na
ktorý vec slúži a výhradne sám a/alebo ním určenými osobami, v prípade porušenia tejto
povinnosti nesie zodpovednosť tak, ako by vec užíval sám.

6.

Nájomca zodpovedá za škodu na zariadení a príslušenstve spôsobenú poškodením, s
prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, stratou alebo odcudzením. Poškodenie zariadenia a
príslušenstva je nájomca povinný nahlásiť Prenajímateľovi bez zbytočného odkladu
najneskôr však do 1 pracovného dňa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, všetky
náklady na opravu a servis zariadenia v tomto rozsahu znáša výlučne Nájomca.

7.

Adresa umiestnenia zariadenia: Výstavisko INCHEBA, Viedenská cesta 3-7, 851 01
Bratislava

8.

Kontaktná osoba za Nájomcu: Vladimír Kopecký, tel: xXXXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXXXXXXX, e-mailová adresa pre zasielanie el. faktúr: oikt@mzv.sk,

9.

Kontaktná osoba za Prenajímateľa: Peter Kiripolský, tel: xxXXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXXXXXX,

10. Kontaktné miesto servisu:
telefón: 0850 003 005 (+421 2 326 306 77, +421 2 326 306 66), e-mail:
helpdesk@ricoh.sk
II. Cena a platobné podmienky
1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR
SR č. 18/ 1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena sa skladá z troch
zložiek:
1.1 Pevná fakturácia
Popis
Prenájom multifunkčného zariadenia s
finišerom, spinkovačom a dierovačom
aj s materiálom na spinkovanie
Inštalácia / odinštalácia
dovoz/odvoz a manipulácia
Pohotovosť – technika v telefonickom
režime v pracovných dňoch
Pohotovosť – technik v telefonickom
režime sobota/nedeľa

Množstvo
ks/čl.dní.

Jednotková
cena v EUR
bez DPH

Celková cena v
EUR bez DPH

Celková
cena v EUR
s DPH

5,00

185,00

925,00

1110,00

5,00

240,00

1200,00

1440,00

5,00

140,00

700,00

840,00

12,00

38,00

456,00

547,20

2,00

65,00

130,00

156,00

1.2 Variabilná fakturácia 1
Popis
tlač čb strany A4
tlač farebnej strany A4

Predpokladané množstvo
(ks)

Jednotková cena v EUR bez
DPH

100 000

0,006

50 000

0,039

Pozn.: Cena za čierno-biely resp. farebný výtlačok strany A3 sa rovná dvom výtlačkom
strany A4.
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1.3 Variabilná fakturácia 2
Popis
Sadzba za dopravu technika-výjazd
Práca technika počas výjazdu v
pracovných dňoch počas pracovných
hodín
Práca technika počas výjazdu v
pracovných dňoch mimo pracovných
hodín
Práca technika počas výjazdu v počas
soboty a nedele

Predpokladané množstvo
( počet hodín)

Jednotková cena v EUR bez
DPH

4

20,00

10

38,00

10

47,00

2

67,00

2. Doba práce technika sa začína počítať od jeho príchodu na adresu umiestnenia zariadenia
a končí jeho odchodom z adresy umiestnenia zariadenia, podľa výkazu vykonaných prác
potvrdeného Nájomcom.
3. Každá aj začatá hodina sa počíta za celú hodinu práce technika.
4. Spôsob fakturácie variabilných položiek: podľa skutočného stavu vyhotovených výstupov
a zrealizovaného servisu.
5. Nájomca neposkytuje Prenajímateľovi finančný preddavok.
6. Nájomca je povinný uhradiť jednotkovú cenu predmetu zmluvy Prenajímateľovi v súlade
s faktúrou. Faktúra musí obsahovať rozdelenie na pevnú, variabilnú fakturácia 1 a 2
podľa ods.1, ako aj vyúčtovanie počtu vytlačených čierno-bielych a farebných strán
a počet odpracovaných hodín technika, podľa výkazu vykonaných prác potvrdeného
Nájomcom.
7. Nájomca si vyhradzuje právo pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť faktúru, ktorá je
nesprávna, neúplná, alebo nebude mať náležitosti daňového dokladu. Prenajímateľ je
povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva
plynúť lehota splatnosti, táto lehota začína plynúť znovu odo dňa doručenia novej alebo
opravenej faktúry.
8. Prenajímateľ je povinný vystaviť faktúru do 5 pracovných dní odo dňa skončenia
prenájmu.
9. Nájomca je povinný uhradiť faktúru do 10 dní odo dňa jej doručenia na adresu uvedenú
v záhlaví zmluvy.

III. Sankcie a zodpovednosť za škodu
1.

Prenajímateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každú aj začatú
hodinu omeškania s plnením dohodnutým podľa bodu I. ods. 1 až 4 tejto zmluvy.
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IV. Doba nájmu a odovzdanie predmetu nájmu
1.

Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi predmet nájmu na dobu určitú, a to na obdobie
28.11.2019 v čase od 08:00 hod. (najneskôr od 14:00 hod) do 06.12.2019 v čase do
24:00 hod.

2.

K vráteniu prenajatých zariadení dôjde na základe preberacieho protokolu podpísaného
oprávnenými osobami zmluvných strán.

3.

Prenajímateľ môže požadovať vrátenie zariadenia kedykoľvek, pokiaľ ho Nájomca
neužíva riadne, alebo v rozpore s touto zmluvou. V tomto prípade je Nájomca povinný
zariadenie odovzdať Prenajímateľovi hneď po tom, čo o ňu tento požiada.
V. Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

2.

Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
dostane po dve vyhotovenia, ktoré sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.

Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody
Zmluvných strán formou písomného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami,
ktorý sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4.

Osoba podpisujúca túto zmluvu prehlasuje, že je oprávnená k jej podpisu.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

.......................................................................
Ing. Milan Kováč
generálny riaditeľ sekcie
bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií

.......................................................
Ing. Peter Kiripolský
Sales and MA Director

..........................................................
Ing. Ivana Čermáková
riaditeľka finančného odboru
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