
Kúpna zmluva č. Z202120902_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola obchodu a služieb
Sídlo: Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 00158577
DIČ: 2021143531
IČ DPH:
Telefón: +421465425391

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
Kľúčové slová: Tonery - originálne tonery a kompatibilné tonery
CPV: 30125100-2 - Tonerové náplne; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nákup tonerov

Funkcia

Predmetom zákazky je nákup originálnych a kompatibilných tonerov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

kompatibil HP 88xl Black ks 4

kompatibil HP 88xl Cyan ks 4

kompatibil HP 88xl Magenta ks 3

kompatibil HP 88xl Yellow ks 5

kompatibil HP 655xl Black ks 3

kompatibil CB436A ks 3

kompatibil CE285X/CB436X ks 3

kompatibil CE285A ks 7

kompatibil Q2612A ks 11

kompatibil Q2612X ks 1

kompatibil CE310A/CF350A ks 1

kompatibil CE311A/CF351A ks 1

kompatibil CE312A/CF352A ks 1
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kompatibil CE313A/CF353A ks 1

kompatibil CLP310/CLP320 Yellow ks 2

kompatibil ML3400/MLT-D3470B ks 3

kompatibil MLT-D1082 ks 5

kompatibil TN2421 ks 1

kompatibil Xerox 3020 ks 6

kompatibil Oki B491/431 ks 2

kompatibil Oki C510 Black ks 1

kompatibil Oki C310/510 Magenta ks 1

originál Oki C310/510 OPC ks 1

originál Oki B491/431 OPC ks 1

originál Sharp MX-237GT ks 4

originál Sharp AR-016T ks 1

originál Sharp AR-020T ks 1

originál CF400X ks 8

originál CF401X ks 6

originál CF402X ks 6

originál CF403X ks 6

originál Develop TN-114 ks 1

originál Develop TN-118 ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Celú zákazku je potrebné naceniť s DPH.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy v súlade s celkovou 
predloženou kontraktačnou cenou z EKS.

Vynesenie tonerov na miesto plnenia, odvoz obalov, v ktorých bude predmet zákazky dopravený. Požaduje sa odber a 
ekologická likvidácia použitých tonerov, náplní.

Dodanie tovaru spolu s dodacím listom. 

Požaduje sa vystavenie faktúry 1 x za mesiac.

Požaduje sa splatnosť faktúr 30 dní.

Úhrada faktúr bude vykonávaná bezhotovostne na účet dodávateľa na základe vystavených faktúr.

Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike a v súlade s platnými Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska.

Množstvá jednotlivých položiek uvedených v presnej hodnote technickej špecifikácie predmetu zákazky sú len množstvá 
predpokladané, to znamená, že môžu byť objednané v počte viac alebo menej kusov.

Zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov.

Objednávky budú telefonické, alebo e-mailové. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi telefónne číslo a e-mailovú 
adresu bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa vygenerovania zmluvy na EKS.

Periodicita zasielania objednávok bude závisieť od aktuálnej potreby objednávateľa.

Dodávateľ je povinný dodávať tovar do miesta plnenia na základe objednávok, pričom dodacia lehota je do 2 pracovných dní 
od doručenia objednávky dodávateľovi.

Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

V prípade, ak dodávateľ ku dňu uzavretia zmluvy nie je platiteľ DPH, avšak po jej podpise sa ním stane, nemá nárok na 
zvýšenie ceny o hodnotu DPH, t. j. predložená kontraktačná cena je konečná a nemenná.

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Prievidza
Ulica: Nábrežie J. Kalinčiaka 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.11.2021 06:00:00 - 31.10.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 105,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 583,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 100,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120902

V Bratislave, dňa 27.10.2021 09:30:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120902


Zákazka


Identifikátor Z202120902


Názov zákazky Tonery


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314659


Dodávateľ


Obchodný názov CLEAN TONERY, s.r.o.


IČO 35891866


Sídlo Za Hradbami 27, Pezinok, 90201, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 27.10.2021 6:35:01


Hash obsahu návrhu plnenia tsyQ497NOL5kvqC3EP/eO/9VzL0WkePN4QfZxNPRyO0=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Posielam výpis OR.


Prílohy:
OR.pdf
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