
Kúpna zmluva č. Z202025094_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Sídlo: Panská 26, 81101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00167088
DIČ: 2021356601
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK63 8180 0000 0070 0059 6811
Telefón: 5443 1761

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: JURIGA spol. s r. o.
Sídlo: Gercenova 3, 85101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31344194
DIČ: 2020350915
IČ DPH: SK2020350915
Bankové spojenie: IBAN: SK4411000000002622020195
Telefón: 63453031

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Jedine originálny toner Konica Minolta A8DA250 - TN324Y, žltý pre bizhub 
C258/C308/C368/ Yellow/ TN-324 Y/ 26000 str. (žiaden kompatibilný toner)

Kľúčové slová: Originálny toner Konika Minolta, kvalitná farebná tlač
CPV: 30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov; 30125120-8 - Toner do 

fotokopírovacích strojov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Jedine originálny toner Konica Minolta A8DA250 - TN324Y, žltý pre bizhub C258/C308/C368/ Yellow/ 
TN-324 Y/ 26000 str. (žiaden kompatibilný toner)

Funkcia

Tonery na kvalitnú farebnú tlač na multifunkčnom zariadení Konika Minolta bizhup C308

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Jedine originálny toner Konica Minolta A8DA250 - 
TN324Y, žltý pre bizhub C258/C308/C368/ Yellow/ 
TN-324 Y/ 26000 str. (žiaden kompatibilný toner)

ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Požadujeme dodať výhradne len originálne tonery 
vyrábané označeným výrobcom tlačiarní Konica Minolta 
z týchto dôvodov:

máme neprekonateľné problémy s funkčnosťou a akceptáciou 
tonerov od iného výrobcu ako je Konica Minolta. Tzn tonery od 
iných výrobcov ako je výrobca Konika Minolta sú nám zbytočné.

Originálny toner Konica Minolta A8DA250 - TN324Y, žltá
  farba pre farebné multifunkčné zariadenie Konica Minolta Bizhup C308

Typ tonera originálny nový zn. Konica Minolta

Kód tonera ORIGINAL-A8DA250

Farba tonera žltá (yellow)
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Výdatnosť originálneho tonera Konika Minolta toner 
TN-324Y (A8DA250), žltá farby 26 000 strán A4 pri 5% pokrytí

Záruka minimálne 24 mesiacov

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Záručná doba je minimálne 24 mesiacov

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári, dáva objednávateľovi právo od
zmluvy odstúpiť.

Nedodaním predmetu obstarávania sa dodávateľ zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu 30% z ceny tovaru (predmetu 
obstarávania). Navyše obstarávateľ udelí dodávateľovi negatívnu referenciu.

Funkčná špecifikácia zákazky: Tonerové náplne sú vyrobené priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej 
značky, v originálnych baleniach opatrených výrobcami predpísanými bezpečnostnými prvkami, neporušené, nepoškodené.

Ponúkané všetky originálne tonery a značky Konika Minolta musia spĺňať podmienky stanovené technickou normou ISO/IEC 
11798 (archivovateľnosť vytlačených dokumentov) a ISO/IEC 19752 (vyťažiteľnosť tonera).

Potvrdenie výrobcu alebo jeho oficiálneho zástupcu o tom, že tonerové náplne spĺňajú podmienky podľa technických noriem 
ISO/IEC 19752, 19798 alebo 24711 a spĺňajú podmienky archivovateľnosti vytlačených dokumentov podľa technickej normy 
ISO/IEC 11798

Potvrdenie výrobcu alebo jeho oficiálneho zástupcu o tom, že tonerové náplne spĺňajú podmienky podľa technických noriem 
ISO/IEC 19752, 19798 alebo 24711 dodá výherca súťaže do 2 pracovných dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

Ku danému typu toneru Konika Minolta musí výherca súťaže predložiť technický list. Z technického listu musí byť 
preukázateľný minimálny požadovaný počet vytlačených strán a skutočnosť, že tovar je certifikovaný technickou normou 
ISO/IEC 19752 a 19798 alebo ISO/IEC 24711

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Panská 26

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.10.2020 10:29:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 3,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 165,82 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 198,99 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.10.2020 11:26:01

Objednávateľ:
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
JURIGA spol. s r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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