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Článok l.
Zmluvné strany Krajské rindi~c:rstvo PZ

" I,: n .\ i (' 1 ~'. r: 11

LASER servis, spol. s r.o.
Lipová 3 , 900 81 ŠENKVICE
LASER servis, spol. s r.o.
Na Bielenisku 4,90201 PEZINOK
35755989
35755989/608
Miroslav Ščevík , konateľ spoločnosti
TATRA BANKA, Pezinok
2627400461/1100
033/6403839
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l ,
vložka č.181501B, oddiel :Sro

Osoba oprávnená jednať v technických veciach:

Zhotoviteľ
Sídlo
Prevádzka

LJ<:~l,) .

;._. . kR'p-I(}g -1 lOv -Z-;v0.3
CI",IO .. %Prtlohy: .. .

IČO
DIČ
Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón
Zapísaný

ly

/d'alej iba zhotoviteľ/

Objednávateľ
Sídlo
IČO
Zastúpený
Bankové spoj enie
Číslo účtu

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
040 Ol Košice, Kuzmányho č.8
735868
JUDr. Štefan Jakabovič - riaditeľ KR PZ v Košiciach
NBS pobočka Košice
134238-882/0720

/d'a1ej iba objednávateľ/

Článok II
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je profesionálna renovácia atramentových kaziet pre atramentové tlačiarne,
tonerov pre laserové a LED tlačiarne, farbiacich pások pre ihličkové tlačiarne a písacie stroje,
včítane ekologickej likvidácie odpadov (nepoužitel'nyck cartridge).

Článok III
Cena predmetu zmluvy

3.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov dohodou zmluvných strán, v rámci Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy ako príloha Č. l.

3.2 Cena predmetu zmluvy pozostáva z ceny materiálu, ceny práce a vrátane dovozu a DPH v zmysle
v prílohy Č. l tejto zmluvy.

3.3 Cena predmetu zmluvy môže byť zmenená iba v prípade zmeny právnej úpravy DPH, dovoznej
prirážky, cla a v iných odôvodnených prípadoch (najmä pri zvýšení vstupných nákladov najmenej
o 10 %), a to formou písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

3.4 Objednávateľ nie je povinný poskytnúť zhotoviteľovi preddavok.
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4.3

4.4

4.5

Článok IV
Platobné podmienky

Objednávateľovi vzniká povinnosť na zaplatenie ceny po dodaní renovovaných atramentových
kaziet pre atramentové tlačiarne, tonerov pre laserové a LED tlačiarne, farbiacich pások pre
ihličkové tlačiarne a písacie stroje, včítane ekologickej likvidácie odpadov (nepoužiteľných
cartridge) objednaných na základe samostatne špecifikovanej písomnej objednávky.
Objednávateľ je povinný uhradiť cenu predmetu zmluvy zhotoviteľovi na základe faktúry.
Súčasťou 'faktúry je súpis vykonaných prác a súpis použitého materiálu. Faktúra musí byť
vystavená v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti
daňového dokladu.
Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru na účet zhotoviteľa prevodným príkazom do 30 dní odo
dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.
Objednávateľ nezodpovedá za omeškanie s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené nevyplatením
finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa zo strany jeho peňažného ústavu.

Článok V
Podmienky plnenia

5.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy na základe samostatne špecifikovaných
písomných objednávok, ktoré môžu byť doručené písomne alebo faxom.
Objednávka musí obsahovať špecifikáciu množstva a druhu diela, ktoré sa má zhotoviť.
Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo (renováciu predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy)
najneskôr do 14 dní po doručení samostatne špecifikovanej písomnej objednávky od objednávateľa,
v predpokladaných orientačných množstvách - 1/1O z celkového požadovaného množstva renovácií
atramentových kaziet, tonerov a farbiacich pások uvedeného v prílohe č. 1.
Zhotoviteľ je povinný prevziať predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy ( vykonať jeho
ekologickú likvidáciu ) najneskôr do 5 pracovných dní po doručení samostatne špecifikovanej
písomnej objednávky od objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný doručiť protokol o ekologickej
likvidácii predmetu zmluvy najneskôr 14 dní po likvidácii.
Zhotoviteľ má právo písomne najneskôr v lehote 3 dní pred uplynutím lehoty uvedenej v bode 3,4
tohto článku požiadat' v odôvodnenom prípade o predlženie dodacej lehoty na vykonanie diela.
Objednávateľ predlži vyššie uvedenú lehotu písomným oznámením zhotoviteľovi najviac o 14 dní.

5.2
5.3

5.4

5

Článok VI
Zodpovednosť za vady

Záručná doba na predmet plnenia tejto zmluvy je 36 mesiacov.
Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §
322 a nasl. Zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
Objednávateľ je povinný reklamovať prípadné vady predmetu zmluvy do 3 dní po ich zistení
u zhotoviteľa ( písomne alebo faxom ).
Objednávateľ má právo v prípade zistenia akýchkoľvek vád predmetu zmluvy na:

a) výmenu vadného tovaru do 24 hod. odo dňa reklamácie,
b) odstúpiť od zmluvy v prípade nesplnenia povinnosti vymeniť

vadný tovar do 24 hod. odo dňa reklamácie, najneskôr však do 3
dní odo dňa doručenia reklamácie,
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c) náhradu škody spôsobenej dodaním vadného predmetu zmluvy.

Článook VII
Zmluvné sankcie

.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny predmetu
zmluvy bližšie špecifikovaného v objednávke za každý i začatý deň omeškania, v prípade porušenia
povinnosti podľa čl. V. bod 3,4 a cl. VI. bod 4.

.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej
sumy za každý i začatý deň omeškania v prípade nazaplatenia faktúry v rámci lehoty jej splatnosti
podľa čl. IV. bod 4.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

, 1$.1 Každá zo zmluvných srán je oprávnená túto zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu. Výpovedná
dobaje 2-mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

8.2 Všetky právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

8.3 Túto zmluvu možno zmeniť alebo doplniť iba písomne formou dodatkov, podpísaných obidvomi
zmluvnými stranami, ktoré stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

8.4 Osoba oprávnená konať v rámci práv a povinností ustanovených v tejto zmluve za objednávateľa
pre úsek Informatikv KR PZ v Košiciach je . MTZ KR PZ v Košiciach

8.5 a o zm uva na o u ap atnosť a účinnosť nom Jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
8.6 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.7.2005.
8.7 Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží zhotoviteľ a 2 objednávateľ.
8.8 Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú

svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Košiciach dňa: 1 9. MAR. 2003

Miroslav Ščevík JUDr. Štefan Jakabovič

Konateľ spoločnosti LASER servis s.r.o. Riaditeľ KR PZ v Košiciach

zhotoviteľ
L:ASER.o
s e II. v I ,

Lipová 3. 900 81 Senkvice .
PIlEV NA BIELENISKU 4 902 01 PE.ZINm
lc:oioIČ: 3575598<j/60~ 1r033/?~0383g

'ff 033/6405571, FJx:OJ3/640~~ 70
~ 09051164656. 0905/754226
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.r'~\, ,"" Príloha Č. 1 k Zmluve o dielo

Podrobné vymedzenie predmetu zmluvy - renovácie a spôsob určenia ceny

Por.
Názov materiálu požadované jedn. cena sadzba DPH výška DPH jedn. cena cena za požadované

Číslo množstvo za 1 ks v% za 1 ks za 1 ks množstvo s DPH v Sk

bez DPH v Sk v Sk s DPH v Sk

1
atrament. cartridge pre tlačiarne CANON BJ-10, STAR SJ48

160 ksBLACK typ kazety BC-01

2
atrament. cartridge pre tlačiarne CANON BJ-200

20 ks
BLACK typ kazety BC-02

3 atrament. cartridge pre tlačiarne CANON BJ-30,BJC-80,85
600 ks

BLACK typ kazety BCI-10

4
atrament. cartridge pre tlačiarne CANON BJC-80,85

165 ks
BLACK typ kazety BCI-11

5
atrament. cartridge pre tlačiarne CANON BJC-80,85

90 ks
COLOR typ kazety BCI-11

6
atrament. cartridge do faxov CANON B320,200

20 ks
BLACK typ kazety BX-2

7 atrament. cartridge do faxov CANON B1OO,B110
100 ks

BLACK typ kazety BX-3

8 atrament. cartridge do faxov CANON Multipass C20,C30
20 ks

BLACK typ kazety BX-20

9
atrament. cartridge pre tlačiarne HP OJ 340C

30 ks
BLACK typ kazety HP 51633M

10
atrament. cartridge pre tlačiarne HP OJ 420C/520C

20 ks
BLACK typ kazety HP 51626A

11
atrament. cartridge pre tlačiarne HP OJ 420C/520C

6 ks
COLOR typ kazety HP 51625A

12
atrament. cartridge pre tlačiarne HP OJ 660C/690C 15 ks
BLACK typ kazety HP 51629A

13
atrament. cartridge pre tlačiarne HP OJ 640C 35 ks
BLACK typ kazety HP C6614 A

14
atrament. cartridge pre tlačiarne HP OJ 990Cxi/940C 125 ks
COLOR typ kazety HP C6578D

15
atrament. cartridge pre tlačiarne HP OJ 1120C/895 Cxi 150 ks
COLOR typ kazety HP C1823A

16
atrament. cartridge pre tlačiarne HP OJ 640C/660C/690C 35 ks
COLOR typ kazety HP 51649A

strana 1



Por.
Číslo

J(
-..;:.>

Názov materiálu
~

výška DPH

za 1 ks

v Sk

jedn. cena

za 1 ks

s DPH v Sk

cena za požadované

množstvo s DPH v Sk

17 25 ks

jedn. cena

za 1 ks

bez DPH v Sk

sadzba DPH

v%

požadované
množstvo

18
-:

115 ks

19 ,toner pre tlačiarne MINOLTA SP1000/ s výmenou valca
SP1S00 typ kazety Minolta SP 6X bez výmeny valca

20 ,toner pre tlačiarne HP LJ IIp, IIIp (STAR s výmenou válca
LS4) typ kazety HP 92275A bez výmeny valca

21 ,toner pre tlačiarne HP LJ 4L s výmenou valca
typ kazety HP 92274A bez výmeny válca

22 ,toner pre tlačiarne HP LJ 4 s výmenou válca
typ kazety HP 92298A bez výmeny válca

23 ,toner pre tlačiarne HP LJ 4V s výmenou valca

typ kazety HP C3900A bez výmeny válca

24 ,toner pre tlačiarne HP LJ SMP s výmenou valca

typ kazety HP C3903A bez výmeny válca

25 ,toner pre tlačiarne HP LJ SL / 6L s výmenou valca

typ kazety HP C3906A bez výmeny válca

26
,toner pre tlačiarne HP LJ 1100 s výmenou válca

typ kazety HP C4092A bez výmeny válca

27 toner pre tlačiarne HP LJ 1200/ 1220 s výmenou válca

typ kazety HP C7115A bez výmeny válca

28 60 ks
toner do tlačiarne OKIPAGE 4W

29 150 ks
toner do tlačiarne OKI 41 Oexl600exl61 Oex

30 , 35 ks
toner do tlačiarne OKI PAGE 10ex

31 , 450 ks
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Názov materiálu
Por.
Císla

požad~vané I jedn. cena I sadzba DPH
mnozstvo za 1 ks v %

bez DPH v Sk

32 Ifarb. páska do tlačiarne NEC P20/P30 I 50 ks
33 Ifarb. páska do tlačiarne BULL-1070 I 50 ks
34 Ifarb. páska do tlačiarne BULL-914, Mannes. MT-83 I 275 ks
35 Ifarb. páska do tlačiarne EPSON LX-100 I 60 ks
36 Ifarb. páska do tlačiarne EPSON LQ-100 I 135 ks
37 Ifarb. páska do tlačiarne EPSON LX/FX-300,400 I 750 ks
38 Ifarb. páska do tlačiarne EPSON LQ-670 I 270 ks
39 Ifarb. páska do tlačiarne EPSON LQ-580 I 40 ks
40 Ifarb. páska do tlačiarne EPSON LX/FX-1 050, 1170 I 500 ks
41 Ifarb. páska do tlačiarne EPSON LQ-2070 I 90 ks
42 lfarb. páska do tlačiarne EPSON LQ-2080 I 10 ks
43 Ifarb. páska do tlačiarne EPSON DFX-5000/8000 I 105 ks
44 Ifarb. páska do tlačiarne STAR NX-1000,LC-10/20 I 450 ks
45 Ifarb. páska do tlačiarne STAR LC-90 I 100 ks
46 Ifarb. páska do tlačiarne STAR LC-45-21 I 190 ks
47 [farb. páska do tlačiarne STAR NX-1500,LC-15,LC-24-15 I 600 ks
48 Ifarb. páska do tlačiarne FUJITSU DL 11OO,DL1200 I 150 ks
49 lfarb. páska do tlačiarne CITIZEN SWIFT 90 I 25 ks
50 farb. Páska do tlačiarne COMMODORE MPS 1224C 8 ks J

51 farb. Páska do tlačiarne OKI ML 3390,ML 390 450 ks

53 Ipáska do písacieho stroja TA Gabriela 188 - Nylon I 35 ks I

54 [páska do písacieho stroja Casio,Nakajima - Carbon I 60 ks
55 [páska do písacieho stroja Casio,Nakajima - Nylon I 110 ks
56 Ipáska do písacieho stroja Olivetti praxis - Carbon I 70 ks
57 [páska do písacieho stroja Olivetti praxis - Nylon I 150 ks
58 Ipáska do písacieho stroja Robotron 6120 - Carbon I 15 ks
59 Ipáska do písacieho stroja Robotron 6120 - Nylon I 10 ks

---_.
"

výška DPH

za 1 ks

v Sk

jedn. cena I cena za požadované

za 1 ks množstvo s DPH v Sk

s DPH v Sk

-

1981261
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Por.
Číslo

Názov materiálu požadované
množstvo

jedn. cena

za 1 ks

sadzba DPH

v%

výška DPH

za 1 ks

jedn. cena

za 1 ks

cena za požadované

množstvo s DPH \l C:k

60 10 ks

64 15 ks

61 20 ks
62 20 ks
63 30 ks

65 40 ks
66 5 ks

K Miro~v Ščevík

.. ~nateďSP?Í~NiS s.r.o.

zhotoviteľ .

bASt~os E II V l .s
lipová 3, 900 81 Senkvice

p~EV. NA BIHENISIW 4, 902 01 PEZINOK
ICO/DIC: 35755989/608 'f!033/ó40383'l

1!033/ó40S571, FJx:033/6405570
••• ()n'I')l\b4h5h jlltl)C,'7r;J')')('

a"é3r<a óvič
v Košiciac

objednávateľ

.1 9. r~AR.2003
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