Kúpna zmluva č. Z20216294_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen, Slovenská republika
00320439
2021339430
SK2021339430 - reg. podľa § 7 zák.č. 222/2004 Z.z.
IBAN: SK63 0200 0000 0000 1962 8412
+421 455303227

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Originálne tonery do laserových tlačiarní.

Kľúčové slová:

tonery do laserových tlačiarní, kopírovanie, fotokopírovanie

CPV:

30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov; 30125100-2 - Tonerové
náplne; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Originálne tonery odporučené výrobcami laserových tlačiarní.

Funkcia
Originálne tonery odporučené výrobcami laserových tlačiarní.
Technické vlastnosti

Jednotka

č.1 HP CE505X

ks

4

č.2 HP CE390X

ks

3

č.3 HP CF281X

ks

4

č.4 HP CF232A

ks

4

č.5 Canon FX-10

ks

10

č.6 Canon CRG-728

ks

10

č.7 Minolta Bizhub 215 TN118

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Minimum

Maximum

Presne

V cene musí byť zahrnutá doprava na miesto plnenia Kúpnej zmluvy.
Tonery musia byť dodané ako nové, originálne. Nie sú prípustné repasované, renovované, kompatibilné ani alternatívne
tonery.
Tonery musia byť dodané v pôvodných, nepoškodených obaloch výrobcov (HP, Canon, Minolta) opatrených nepoškodenými
ochrannými prvkami - hologramy, pečatné pásky a pod.
Zmluvná cena podľa Kúpnej zmluvy bude Dodávateľovi uhradená na základe vyúčtovania formou faktúry, ktorá musí
obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude Objednávateľovi doručená v dvoch vyhotoveniach a bude splatná do
30 dní odo dňa jej doručenia.
Dodanie tovaru ktorý nebude nový a originálny ; dodanie tovaru v poškodených obaloch resp. s poškodenými ochrannými
prvkami na obale ; dodanie tovaru ktorého technické vlastnosti nebudú zhodné s údajmi uvedenými v Kúpnej zmluve ; dodanie
tovaru v množstve ktoré nebude zhodné s údajom uvedeným v Kúpnej zmluve ; ako aj omeškanie s dodaním predmetu zmluvy
o viac ako 5 pracovných dní oproti lehote plnenia uvedenej v Kúpnej zmluve, bude Objednávateľ považovať za porušenie
povinnosti dodávateľa podstatným spôsobom.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Zvolen

Obec:

Zvolen

Ulica:

Námestie slobody 22

Čas / lehota plnenia zmluvy:
12.04.2021 14:00:00 - 16.04.2021 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

komplet podľa tech. špecifikácie predmetu zmluvy

Požadované množstvo:

1,0000

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: 2 311,66 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 773,99 EUR

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.
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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 08.04.2021 10:34:01
Objednávateľ:
Mesto Zvolen
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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