
Kúpna zmluva č. Z20216300_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo: Za Hradbami 27, 90201 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 35891866
DIČ: 2021851084
IČ DPH: SK2021851084
Bankové spojenie: IBAN: SK3175000000004001535929
Telefón: 0911907177

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tonery a náplne do tlačiarní 
Kľúčové slová: tonery, náplne do tlačiarní
CPV: 30125100-2 - Tonerové náplne; 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: Tonery a náplne do tlačiarní

Funkcia

a) Originálny toner zabalený v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, spĺňajúci všetky znaky 
originálneho balenia daného výrobcu. Tonerové náplne sú vyrobené priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení  
príslušnej značky , v originálnych baleniach, neporušené, nepoškodené.

b) Dodávateľ dodá tovar v štandardnej kvalite a dopraví ho na vlastné náklady do sídla objednávateľa.

c) Predmetom zákazky nie je nákup repasovaných alebo kompatibilných (aleternatívnych) tonerov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Toner do HP MFP 586 dn/HP 981X - čierna ks 20

Toner do HP MFP 586 dn/HP 981X - tyrkysová ks 15

Toner do HP MFP 586 dn/HP 981X - purpurová ks 15

Toner do HP MFP 586 dn/HP 981X - žltá ks 15

HP 59X (CF259X) čierna ks 70

Toner do SAMSUNG CLP - K404S - čierna ks 15

Toner do SAMSUNG CLP - C404S - tyrkysová ks 10
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Toner do SAMSUNG CLP - M404S- purpurová ks 10

Toner do SAMSUNG CLP- Y404S- žltá ks 10

Toner do HP PageWide MFP 780 dn/ HP 982X TOB 
27A tyrkysová ks 10

Toner do HP PageWide MFP 780 dn/ HP 982X TOB 
28A purpurová ks 10

Toner do HP PageWide MFP 780 dn/ HP 982X TOB 
29A žltá ks 10

Toner do HP PageWide MFP 780 dn/ HP 982X TOB 
30A čierna ks 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Náplne musia mať ochranné známky výrobcu 
garantujúce nepoškodenie stroja.

Ochranné známky na každej náplni. Nedodržanie sa chápe ako 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Rok výroby tonerov od roku 2020+

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia zmluvy.

Požaduje sa dodanie originálnych tonerov a náplní v pracovné dni od 7:00 do 13:00.

Požaduje sa predložiť kontaktnej osobe aktualizovaný rozpočet na každú položku do 5 dní od uzatvorenia zmluvy. Ceny 
uveďte za kus bez DPH a s DPH a celkovú cenu bez DPH a s DPH.

Požaduje sa predložiť kontaktnej osobe presnú špecifikáciu dodávaného tovaru do 5 dní od uzatvorenia zmluvy.

Tonery musia byť dodané v pôvodných, nepoškodených obaloch výrobcov, opatrených nepoškodenými ochrannými prvkami - 
hologramami a pod.

Originálne tonery musia byť zabalené v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, spĺňajúce všetky 
znaky originálneho balenia daného výrobku. Tonery sú vyrobené priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení 
príslušnej značky, v originálnych baleniach, neporušené, nepoškodené.

Záručná doba na dodaný tovar je minimálne 24 mesiacov.

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu a faktúry.

Faktúra a dodací list musia mať vyplnené všetky časti predpísaného tlačiva, a to čitateľne.

Objednávateľ je oprávnený pri dodaní skontrolovať predmet zákazky a pri zistených vizuálnych chybách (poškodeniach), 
prípadne dodávky iného tovaru tento neprevziať.

Požaduje sa minimálne 1 deň vopred nahlásiť kontaktnej osobe presný termín dodávky.

Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu z dôvodu upresnenia 
fakturačných údajov.

Splatnosť faktúry minimálne 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedených v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Požadujeme predložiť certifikát ISO 9001; 14001 od dodávateľa do 5 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy

Tonery musia spĺňať značky kvality: ISO 2000,ISO 2004, ISO 19798, ISO/IEC19752

Predmetom zákazky nie je nákup repasovaných tonerov. Tonery musia byť 100% nové, originálne sú od výrobcu daných 
zariadení.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

Strana 2 z 3 



3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Nemšová
Ulica: Slovenskej Armády 52

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.04.2021 08:00:00 - 30.04.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor (podľa technickej špecifikácie)
Požadované množstvo: 1,0000

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: 21 833,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 26 200,00 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.

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 11:10:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
CLEAN TONERY, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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