
Kúpna zmluva č. Z202122654_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00397563
DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
Telefón: +421 415135001

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 - originál 
Kľúčové slová: Tonery, náplne do tlačiarní
CPV: 30125100-2 - Tonerové náplne; 30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Tonery

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

HP C2P42AE č. 932XL/933XL: ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

HP C2P42AE č. 932XL/933XL: Cca 1000 + 825 strán

Náplne musia mať ochranné známky výrobcu na každej 
náplni garantujúce nepoškodenie stroja.

Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvných podmienok.

Objednávateľ požaduje predložiť len tonery od výrobcov 
kancelárskej a výpočtovej techniky.

Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvných podmienok.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Splatnosť faktúry je 30 dní

Objednávateľ neposkytuje zálohy a preddavky
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Tovar musí byť originálny, neporušený, 1. akosti. V prípade akéhokoľvek porušenia tovaru, obalu sa považuje za porušenie 
podmienok a bude sa chápať ako podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ nebude musieť uhradiť faktúru.

Objednávateľ požaduje predložiť ponuku tovaru pred dodaním tovaru, či tovar ponúkaný dodávateľom vyhovuje podmienkam 
objednávateľa do 2 dní od uzatvorenia súťaženia.

Predmetom  zákazky nie je nákup repasovaných, alternatívnych ani kompatibilných náplní.

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

Verejný obstarávateľ požaduje odobratie použitých tonerových náplní na výmenu na mieste dodania a ich ekologickú likvidáciu
v cene zákazky.

Objednávateľ požaduje vo faktúre rozpísať celkovú cenu na jednotlivé položky - kusová cena.

Dodacia lehota – do 10 dní od uzatvorenia zmluvného vzťahu.

V prípade, že Dodávateľ nie je platcom DPH, pri oceňovaní zákazky v EKS pri položke DPH uvedie nulu

Objednávateľ požaduje zaslať tovar celkom nový, nepoškodený, nevystavovaný v prvej akostnej triede, zodpovedajúci 
požiadavkám Objednávateľa

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu 
zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina

Ulica: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Fakulta riadenia a informatiky, K-matematických metód a 
operačnej analýzy, RA 310 - 3. poschodie

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.12.2021 08:00:00 - 17.12.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 2,0000

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: 90,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 108,00 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.
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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 Z202122654

V Bratislave, dňa 29.11.2021 08:38:01

Objednávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline
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

Strana 3 z 3 





Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122654


Zákazka


Identifikátor Z202122654


Názov zákazky Tonery - originál


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316411


Dodávateľ


Obchodný názov CLEAN TONERY, s.r.o.


IČO 35891866


Sídlo Za Hradbami 27, Pezinok, 90201, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 28.11.2021 20:01:54


Hash obsahu návrhu plnenia kQP0WbzCVPCGm/OqjP+F53TSw6VNIP4HWwNKm2oSsao=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Originál od výrobcu - 6ZC71AE ako náhrada za ukončený pack - C2P42AE


Prílohy:
VNP - Z202122654.xls







List1


			


			Vlastný návrh plnenia - Žilinská univerzita v Žiline


			Z202122654


			typ tonera			kus			j.c. bez DPH			j.c. s DPH			spolu bez DPH			spolu s DPH


			HP C2P42AE č. 932XL/933XL:			2


			C2P42AE - ukončená výrobo u výrobcu.


			6ZC71AE - relevantná náhrada od výrobcu.


			CLEAN TONERYs.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, tel./fax: 033/6412597, 0911-907177, 0904-146886,


			IČO:35891866, IČ DPH: SK2021851084, č.účtu:4001535929/7500, vložka č.:32313/B    www.clean-tonery.sk
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