Kúpna zmluva č. Z2022865_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

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica, Slovenská republika
00610411
2020705038
SK2020705038
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467
00421 42 4304491

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Toner HP 59A (CF259A) originál

Kľúčové slová:

toner

CPV:

30125120-8 - Toner do fotokopírovacích strojov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Toner HP 59A (CF259A) originál

Funkcia
Predmetom zákazky nie je nákup repasovaných, alternatívnych ani kompatibilných náplní.
Originálny toner zabalený v originálnom obale od výrobcu zariadení požadovanej značky, spĺňajúci všetky znaky originálneho
balenia daného výrobcu.
Originálne tonery spĺňajúce ISO/IEC certifikačné podmienky zaručujúce minimálnu vyťaženosť a archivovateľnosť.
Technické vlastnosti

Jednotka

HP 59A Black LaserJet Toner Cartridge, CF259A

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Náplň musí mať ochrannú známku výrobcu garantujúcu
nepoškodenie stroja.

Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako podstatné porušenie
zmluvných podmienok.

Dodávateľ nesmie porušovať patentové práva
vzťahujúce sa na takýto tovar.

Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako podstatné porušenie
zmluvných podmienok.

Objednávateľ požaduje predložiť len tovar od výrobcu
kancelárskej a výpočtovej techniky, t.j. toner HP

Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako podstatné porušenie
zmluvných podmienok.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:
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Minimum

Maximum

Presne
10

Názov
Cena tovaru je vrátane dopravy na miesto plnenia a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zmluvy. Do
jednotkovej ceny tovaru je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného
poplatku s DPH.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar
neprevziať.
Požadovaná záručná doba min. 24 mesiacov. Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne vymeniť chybný,
nekvalitný alebo chýbajúci predmet zákazky do 48 hodín od nahlásenia chyby listom alebo emailom objednávateľom.
Platba bezhotovostne na faktúru. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu
príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbou DPH, celkovou cenou príslušnej položky bez DPH, s DPH a potvrdený dodací
list. Splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry
objednávateľovi za skutočne dodaný tovar v zmysle § 340 b, ods.5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov. Objednávateľ zálohu neposkytuje.
Dodávateľ sa zaväzuje, že pohľadávku voči objednávateľovi, ktorá mu, ako veriteľovi, vznikne z tohto zmluvného vzťahu,
nepostúpi podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa,
ako dlžníka. Postúpenie pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné podľa
§ 39 Občianskeho zákonníka. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci
písomný súhlas jeho zriaďovateľa.
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:

Trenčiansky

Okres:

Považská Bystrica

Obec:

Považská Bystrica

Ulica:

Nemocničná 986

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.02.2022 12:39:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

10,0000

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: 740,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 888,00 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.
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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 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 Z2022865

V Bratislave, dňa 08.02.2022 10:46:02
Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
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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