
Kúpna zmluva č. Z202210688_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Stará Turá
Sídlo: SNP 1/2, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 00312002
DIČ: 2020381990
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK6702000000000020622202
Telefón: 0327461611

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: Originálne atramentové a tonerové náplne
Kľúčové slová: toner, atrament, tonerové náplne, atramentové náplne
CPV: 30125100-2 - Tonerové náplne; 30192113-6 - Atramentové náplne; 60000000-8 - Dopravné

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Originálne atramentové a tonerové náplne

Funkcia

Predmetom zákazky je kúpa originálnych (nie repasovaných) tonerov a náplní vyrobených podľa štandardov výrobcu do 
konkrétne výrobcom určených zariadení kancelárskej a výpočtovej techniky. 

Dodávateľ dodá tovar v štandardnej kvalite a dopraví ho na vlastné náklady (napr. kuriérskou službou) na adresu 
objednávateľa.

Predávajúci zabezpečí na vlastné náklady odber a ekologickú likvidáciu použitých prázdnych tonerových kaziet, prípadne aj 
atramentových náplní.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

toner Canon č. CRG-719H, čierny, veľký (do Canon LBP
6650 dn, 6300 dn) ks 2

toner Canon č. CRG 728 ks 1

toner Canon CRG 057 H, čierny veľký (do Canon 
i-SENSYS MF443dw ) ks 1

náplne Brother č. LC-123VALBP (inkoust multipack - 
BK+CMY) balenie 2

HP 953XL CMYK pack balenie 2
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HP 953XL (black) ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Náplne a tonery musia mať ochranné známky výrobcu 
garantujúce nepoškodenie stroja - tlačiarne. Ochranné známky na každej náplni a tonere. 

Objednávateľ požaduje predložiť len originálne tonery a 
náplne od výrobcov kancelárskej a výpočtovej techniky, 
t.j. značky Canon, Brother a HP.

Dodržanie značiek

Dodávateľ prevezme použité nepotrebné prázdne tonery
a náplne. Zabezpečenie ekologickej likvidácie prázdnych náplní a tonerov

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Celková cena vrátane dopravy na miesto plnenia.

Požadovaná lehota splatnosti faktúry 21 dní.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Stará Turá
Ulica: SNP 1/2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.09.2022 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks, balenie
Požadované množstvo: 9,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 633,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 760,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
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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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210688

V Bratislave, dňa 27.09.2022 08:42:01

Objednávateľ:
Mesto Stará Turá
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 Z202210688


Zákazka


Identifikátor Z202210688


Názov zákazky Originálne atramentové a tonerové náplne


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/329786


Dodávateľ


Obchodný názov CLEAN TONERY, s.r.o.


IČO 35891866


Sídlo Za Hradbami 27, Pezinok, 90201, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 26.9.2022 13:55:25


Hash obsahu návrhu plnenia SqX6yeVbzYKlGDU1C0MGk4lNPMp6jGNUfPWUvQAOQ4k=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Akceptujeme požiadavky zadávateľa. Dodávaný tovar v prípade úspechu v elektronickej aukcií bude
originál od výrobcu zariadení.


Prílohy:
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