
I ámcová dohoda č. 2022/05/20
na dodanie tonerov do tlačových zariadení

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisova
predpisova § 83 Zákona Č. 34312015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov medzi nasledovnými zmluvnými stranami
(ďalej len "rámcová dohoda")

Objednávateľ:
sídlo:
IČO:
zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Kontaktná osoba:
E-mail:

(ďalej len "objednávatel"

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22,96001 Zvolen
00320439
Ing. Lenka Balkovičová, primátorka
VÚB, a.s.
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
Anna Vargová
avargova@zvolen.sk, tel: 045/5303280
Bc. Kamila Haluzová
kbaluzova@zvolen.sk, tel: 045/5331000

a

Dodávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare
IBAN:
Kontaktná osoba:
E-mail:
(ďalej len .xíodávatel")
(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")

JURIGA spol. s r. o.
31344194
2020350915
SK2020350915
Ing. Ján Juriga, konateľ
Tatra banka, a. s.

SK4411000000002622020195
Ing. Ján Juriga
juriga@juriga.sk

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu, v ktorej si stanovujú rámcové
podmienky svojej spolupráce spočívajúcej v dodaní originálnych tonerov pre nové
a existujúce tlačové zariadenia objednávateľa.

2. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použil postup pri zadávaní
zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej úspešným
uchádzačom sa stal dodávateľ uvedený v záhlaví tejto zmluvy .
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ČlánokI
Predmet rámcovej dohody

Predmetom rámcovej dohody je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi originálne
tonery od príslušných výrobcov do nových a existujúcich tlačiarní a multifunkčných
zariadení (d'alej len "tonery" alebo "tovar") pre zabezpečenie chodu všetkých tlačiarní
používaných na Mestskom úrade mesta Zvolen, podľa technickej špecifikácie a ceny
uvedenej v Prílohe Č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody, za podmienok
uvedených v tejto rámcovej dohode a v príslušnej objednávke a záväzok objednávateľa
zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú cenu. Objednávateľ nie je viazaný povinnosťou
odobrať celé predpokladané množstvo tovaru, ktorého špecifikácia je uvedená v Prílohe
Č. 1 rámcovej dohody. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať aj vyšší alebo nižší
počet jednotlivých druhov tovaru ako je uvedený v špecifikácii Prílohy Č. 1 v závislosti
od aktuálnej potreby objednávateľa a za predpokladu dodržania celkovej kúpnej ceny
podľa rámcovej dohody. Objednávateľ nie je viazaný k minimálnemu odberu tovaru.

Článok II
Miesto, čas a spôsob plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie predmetu rámcovej dohody bude realizované na
základe písomných čiastkových objednávok objednávateľa podľa jeho aktuálnych potrieb
(ďalej aj len "objednávky"). V objednávkach bude špecifikovaný druh tovaru, jeho
množstvo a cena. Za písomnú objednávku sa považuje objednávka zaslaná
prostredníctvom e-mailu na kontaktné adresy uvedené v záhlaví rámcovej dohody.
Objednávka bude zaslaná dodávateľovi na uvedený e-mail vždy do 12.00 hod.
v pracovných dňoch. V prípade doručenia objednávky po 12.00 hod. sa bude objednávka
brať za doručenú v lehote nasledujúceho dňa po dni doručenia.

2. Objednávka musí obsahovať minimálne názov a typové označenie konkrétneho druhu
tovaru, množstvo, termín dodania, kúpnu cenu, presnú adresu dodania, kontaktnú osobu
objednávateľa oprávnenú na prevzatie tovaru, číslo telefónu a fakturačné údaje.

3. Po obdržaní objednávky potvrdí dodávateľ objednávateľovi jej prijatie prostredníctvom
e-mailu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy do 15.00 hod v daný pracovný deň a uvedie
predpokladaný čas dodania tovaru v nasledujúci deň po prijatí objednávky.

4. Dodávateľ je povinný dodať tovar v pracovné dni najneskôr do 24 hodín odo dňa prijatia
objednávky. V prípade odoslania objednávky v deň pred dňom pracovného voľna,
považuje sa lehota dodania do 24 hod. v najbližší nasledujúci pracovný deň.

5. Miestom dodania tovaru je Mestský úrad vo Zvolene, Námestie slobody 22, 960 01
Zvolen.

6. Nedodania tovaru v lehote podľa bodu 4 tohto článku bude považované za podstatné
porušenie zmluvných povinností dodávateľa, ktoré oprávňuje objednávateľa odstúpiť od
rámcovej dohody.

7. Tovar sa považuje za prevzatý odovzdaním oprávnenej osobe za objednávateľa uvedenej
v záhlaví rámcovej dohody v mieste dodania a podpísaním dodacieho listu. Spolu
s dodacím listom odovzdá dodávateľ objednávateľovi aj aktualizovaný zoznam -

/ /



technickú špecifikáciu t.j. Prílohu č. 1. V tomto aktualizovanom zozname bude
uvedené aktuálne odobraté množstvo jednotlivých položiek a konečný stav k aktuálnemu
dátumu.

8. Oprávnenou osobou za objednávateľa je na účely tejto rámcovej dohody kontaktná osoba
uvedená v záhlaví rámcovej dohody. Oprávnená osoba je po prevzatí tovaru povinná
vykonať kontrolu druhu a množstva. V prípade zistenia rozdielu medzi dodacím listom a
dodávkou, musí byť táto skutočnosť vyznačená na dodacom liste a zohl'adnená vo
faktúre, resp. tovar nebude objednávateľom prevzatý.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa počas platnosti tejto rámcovej dohody
niektorí z tonerov prestane vyrábať, je dodávateľ oprávnený po písomnej dohode
s objednávateľom dodať ekvivalent takéhoto toneru pri zachovaní všetkých technických
a funkčných požiadaviek a rovnakej ceny.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s realizáciou predmetu tejto rámcovej
dohody vrátane nákladov za dopravu do miesta plnenia a náklady za odvoz a ekologickú
likvidáciu použitých tonerov a obalových materiálov znáša v plnom rozsahu dodávateľ.
Uvedené služby musia byť započítané v ponukovej cene dodávateľa.

11. Dodávateľ nesie zodpovednosť za škody vzniknuté na tovare až do jeho odovzdania
objednávateľovi.

Článok III
Cena a platobné podmienky

1. Celková, maximálna cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 45759,29 bez
DPH a 54911,15 EUR s DPH (slovom päťdesiatštyritisícdeväťstojedenásť celých
pätnásť EUR s DPH).

2. Jednotkové ceny tonerov sú platné po dobu platnosti rámcovej dohody a sú uvedené
v Prílohe č.l.

3. Dodávateľ po dodaní tovaru vystaví faktúru, ktorej prílohou musí byť objednávateľom
potvrdený dodací list a doručí ju kupujúcemu. Faktúra musí splňať náležitosti daňového
dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
právnych predpisov.

4. Odberateľ týmto v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
udeľuje dodávateľovi súhlas na to, aby mu za dodaný tovar vystavoval faktúru
v elektronickej forme vo formáte PDF (ďalej len "elektronická faktúra"). Vierohodnosť
pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených dodávateľom v elektronickej forme
je zaručená elektronickou výmenou údajov. Dodávateľ nie je povinný podpísať
elektronickú faktúru kvalifikovaným elektronickým podpisom. Dodávateľ sa zaväzuje
elektronickú faktúru doručovať odberateľovi prostredníctvom elektronickej pošty a to
z e-mailovej adresy dodávateľa tomas@juriga.sk na e-mailovú adresu objednávateľa
avargova@zvolen.sk.

5. Odberateľ je povinný neodkladne informovať dodávateľa o akýchkoľvek zmenách, ktoré
by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok,



najmä o zmene e-mailovej adresy.pričom z dôvodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvoriť
dodatok k tejto zmluve.

6. Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v bode 4 tohto
článku zmluvy a dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov
z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese odberateľa alebo v dôsledku úniku
údajov z internetovej aplikácie odberateľa.

7. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa odberateľ zaväzuje bez zbytočného
odkladu informovať dodávateľa o tejto skutočnosti prostredníctvom správy zaslanej na e-
mailovú adresu avargova@zvolen.sk.

8. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke
vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na
doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia
správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľ ovi.

10. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania vyfakturovanej sumy z účtu
objednávateľa na účet dodávateľa.

Článok IV
Zodpovednosť za vady tovaru, záručné podmienky

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá tovar objednávateľovi v množstve, kvalite a v prevedení
podľa podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode.

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdávania bude mať vlastnosti zodpovedajúce
technickým parametrom podľa Prílohy č. 1. V prípade výskytu vád na tovare je
dodávateľ povinný vadný tovar nahradiť novým tovarom so zodpovedajúcimi
technickými vlastnosťami.

3. Záručná lehota na tovar, ktorý objednávateľ prevezme od dodávateľa je 24 mesiacov odo
dňa jeho prevzatia na základe dodacieho listu.

4. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar, ktorý je certifikovaný a schválený
na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci EÚ, a ktorý vyhovuje platným
medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

5. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl.
Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru
a ustanoveniami § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú záruku za akosť.

Článok V
Sankcie

1 . Pre prípad nedodržania podmienok tejto rámcovej dohody dohodli zmluvné strany
nasledovné sankcie:

a) za omeškanie objednávateľa so zaplatením kúpnej ceny v lehote podľa čl. III. ods. 4
rámcovej dohody uhradí objednávateľ úrok z omeškania vo výške 0,5 %
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania,
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b) za omeškanie dodávky tovaru v lehote podľa čl. II. ods. 4 rámcovej dohody uhradí
dodávateľ úrok z omeškania vo výške 0,5 % z objednanej hodnoty tovaru za každý
deň omeškania,

c) za nedodržanie záručných podmienok podľa čl. IV ods. 2 a 3 rámcovej dohody
uhradí dodávateľ zmluvnú pokutu v hodnote reklamovaného tovaru.

2. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá
prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

Článok VI
Doba platnosti rámcovej dohody

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu podľa
čl. III ods. 1. rámcovej dohody, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

2. Rámcovú dohoduje možné ukončiť:
a) výpovedná lehota l-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhému účastníkovi
dohody,

b) okamžitým písomným odstúpením od rámcovej dohody z dôvodov podstatného
porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto rámcovej dohody.

3. Na účely tejto rámcovej dohody sa podstatným porušením záväzku vyplývajúceho z tejto
rámcovej dohody rozumie porušenie záväzku zmluvnej strany, ktoré sa za podstatné
považuje v zmysle zákona.

4. Odstúpenie od rámcovej dohody nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle
zmluvnej strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od rámcovej dohody, bude
doručený druhej zmluvnej strane.

5. Pri odstúpení od rámcovej dohody zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva
a povinnosti zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné
vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od
rámcovej dohody.

Článok VII
Osobitné protikorupčné ustanovenia

1. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie,
poskytnutie alebo prijatie úplatku.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na
všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných
partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať nasledovné protikorupčné zásady:
a) neposkytovať alebo neponúkať žiadne plnenie s cieľom presadiť svoj zámer či získať

preňho súhlas, podporu alebo povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednosť alebo
je v postavení, v rámci ktorého je schopný toto konanie ovplyvniť. Neposkytovať
platby niekomu, kto zabezpečuje administratívny proces, za účelom uľahčeni a alebo
urýchlenia realizácie tohto procesu;



b) neposkytovať alebo neponúkať platby zástupcom, zákazníkom, zmluvným
partnerom, dodávateľom alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z
nich), ktoré by malo za cieľ presvedčiť príjemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia
iného záväzku, alebo ich uzatvorení či prijatí za priaznivejších podmienok ako tých,
ktoré by boli inak ponúknuté;

c) neprijať od tretích osôb platby, ktoré majú viesť z Vašej strany k uzatvoreniu
zmluvy alebo prijatiu iného záväzku alebo ich uzatvorenie či prijatie za
výhodnejších podmienok ako tie, ktoré by boli inak akceptované;

d) odmietať akékoľvek formy korupcie alebo úplatkárstva.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto rámcovou dohodou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov.

2. Rámcovú dohodu je možné meniť len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými
štatutámymi zástupcami zmluvných strán.

3. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle Mesta Zvolen v zmysle
§ 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov v spojení s §
Sa zákona Č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
právnych predpisova vo verejnom zozname povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie
Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe ( CRZ).

4. Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých
objednávateľ dostane dva rovnopisy a dodávateľ dva rovnopisy.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto rámcovej dohode je slobodná a
vážna, túto rámcovú dohodu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok
a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto rámcovou
dohodou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi.

6. Neoddeliteľnou prílohou tejto rámcovej dohody je:

Príloha Č. 1 - Špecifikácia! zoznam tovaru s jednotkovými cenami
Príloha Č. 2 - Zoznam subdodávateľov

. 21. 06. 2~Z2
V Bratislave dňa . Vo Zvolene dňa .

Dodávat Ohiednávateľ

.............. -l ~---r/J--'.-.- -f1--,t..,-----;;~T:!-,L~/·~ÓI/

VJÚ/V ..A 'rt:L

po;"
Ing. Lenka Balkovič vá

primátorka

I 'I._--~



Príloha č. 1 Špecifikácia 1 zoznam tovaru

blle""
predpokladané cena za 1 k5 bez cena za 1 ks s cena za polet odobrané dátum zostatok vpol.L nbo. množstvo zostatok v kspouámlul

odberu ks
DPH DPH ks bez DPH množstvo odberu EUR,DPH

1 HP Q7553X IJ 155,57 18668 2022.41 O 13 242689
2 HP CEJI OA II 26Ablack MsP J 44,24 5309 132 72 O J 15926
3 HP CEJIIA /I26Acyan MsP J 44,49 53,39 1JJ 47 O 3 160 16
4 HP CEJI2AII26Avellow MsP 3 44,49 5319 13347 O J 160.16
5 HP CE3 13A II 26Anwzenta MsP 3 44,49 53.39 13347 O J 160 16
6 HP Q2612A MsP+5k. 25 66,73 8008 166825 O 25 200190
7 HP CE505X 10 139,09 16691 \J90,90 O 10 1669,08
8 HP CB436A 3 66,73 8008 200 19 O 3 240.23
9 HP CE278A 10 67,15 8058 671 SO O 10 805,80
10 HP CE285A MsP+5ks 13 58,65 7038 76245 O 13 91494
\l HP CB540A 1 61,48 73,78 61,48 O 1 73 78
12 HP CB541A 1 62,45 7494 6245 O l 74,94
13 HP CB542A 1 56,51 67,81 56 SI O 1 6781
14 HP CB543A 1 56,51 6781 5651 O l 67,81
15 HP CF2IM 1 58,70 7044 5870 O 1 70,44
16 HP CF211A 1 73,56 8827 7356 O 1 8827
17 HP CFll2A 1 73,56 8827 73,56 O 1 88,27
18 HP CF2\3A 1 73,56 8827 73,56 O l 8827
19 HP CEnOA 1 61,05 7326 6105 O 1 73,26
20 HP CE321 A 1 58,09 6971 5809 O 1 69,71
21 HP CE322A l 58,09 6971 58,09 O 1 6971
22 HP CE323A 1 58,09 69,71 5809 O 1 69,71
23 HP CFJ80X 8 94,97 11396 759,76 O 8 91171
24 HP CFlSIA 8 104,79 12575 83832 O 8 100598
25 HI' CF382A 8 104,79 12575 838,32 O 8 100598
26 HP CF383A 8 104,79 12575 838,32 O 8 1005,98
27 IiP CEJ90X 8 246,11 295,40 196936 O 8 2363,23
28 Canon FXIO 5 50,07 60,08 250,35 O 5 30042
29 Canoll728 8 51,09 61,31 408,72 O 8 490,46
30 CanonE- 27 2 46,57 5588 9314 O 2 111,77
31 Lexmark Sl2H 12 113,29 \J595 135948 O 12 163138
32 Minolta 8izhub 215 2 50,20 60 24 100,40 O 2 120,48
JJ Lexmark E 120 2 82,23 98,68 164 46 O 2 197,35
34 Canon CRG -737 BK 15 45,60 5472 684,00 O 15 820,80
JS HP CF 410X 12 119,07 142,88 1428,84 O 12 1714,61
36 HPCF4\1X 11 159,39 191,27 1753,29 O II 2103,95
37 Hl' CF 412X 11 159,39 191,27 1753,29 O 11 2103,95
38 HP CF 413X 11 159,39 19127 175329 O II 2103,95

39 Canon 719 H 3 76,18 9142 228,54 O 3 27425
40 HPCF281X 8 241,59 28991 1932 72 O 8 2319,26
41 HP CF 217A 28 52,61 63 13 147308 O 28 176770
42 HP valec CF 219 A 10 55,02 66,02 550,20 O 10 660,24

43 TK - 6325 TASkalfa 6003 4 90,54 10865 362,16 O 4 434,59
44 HP Q751M 1 191,54 22985 19154 O l 22985
45 HPUCF230X 50 79,71 9565 3985,50 O 50 4782,60
46 HP UCF232A 16 66,66 7999 1066 56 O 16 1279,87

47 Lexmark Return lmaaina Unit 500 Z 2 37,08 4450 7416 O 2 88,99
48 Canon 057 2 79,94 9593 15988 O 2 19186
49 Hl' W20JOX 9 135,89 163,07 1223 Ol O 9 1467,61

50 HP W20JIX 9 185,63 222 76 167067 O 9 2004 80

51 HPW2032X 9 185,63 22276 167067 O 9 2004 80

52 HP W2033X 9 185,63 22276 167067 O 9 2004 80

53 Cancn C- EXV54BK 1394C002 4 41,11 4940 164,68 O 4 19762

54 Canon C- EXV54BK 1395C002 4 58,57 7028 234,28 O 4 281 14

55 Canon C- EXV54BK I396C002 4 58,57 7028 23428 O 4 281 14

56 Canon C- EXV54BK 1397C002 4 58,57 7028 234,28 O 4 281 14

57 Canon C - EXV 49CMYK 8528B003 2 128,15 15378 25630 O 2 30756

58 OK143837l29 l 347,05 41646 34705 O 1 41646

59 OK143837130 1 347,05 41646 34705 O l 41646

60 OKI 43837131 l 347,05 41646 347,05 O 1 41646

61 OK14J837132 l 138,81 166,57 138,81 O 1 166 57

62 HP 10M 4 34,20 4104 13680 O 4 164,16

63 Minolta Bizhub 185 3 56,57 6788 169,71 O 3 20365

64 OKl 321dn black 3 69,40 8328 20820 O 3 249,84

65 OKI 321dn ",'an 2 12,42 8690 144 84 O 2 17381

66 OKl 321 dn magenta 2 12,42 8690 144,84 O 2 17381

67 OK1 321 dn yellow 2 12,42 86,90 14484 O 2 173,81

68 Canon C - EXV 49 8525B002 6 50,58 60 70 30348 O 6 364 18

69 Canon C - EXV 49 8524B002 5 66,19 7943 33095 O 5 397,14

70 Canon C - EXC 49 8527BOO2 5 66,19 79,43 330,95 O 5 39714

71 Canon C - EXC 49 8526B002 5 66,19 7943 JJ095 O 5 39714

72 HP 59X 3 114,24 209 09 522,72 O J 62726

7J ~n'652 black MsP 10 10,84 13 Ol 10840 O 10 \JO 08

74 HP 652 color MsP 10 9,26 \III 92,60 O 10 1\1,12

75 HP CF244 A black MsP 3 35,81 4297 10743 O 3 12892

76 HP CF540A 1203A black MsP 6 45,72 5486 27432 O 6 32918

77 HP CF54 1A 1203A evan MsP 4 53,90 64,68 21560 O 4 25872

78 HP CF542A 1203Ayellow MsP 4 53,90 64 68 21560 O 4 258,72

79 HI' CF543A 1203Amn renta MsP 4 53,90 6468 21560 O 4 25872

80 EPSON 14A /112 black Eco tank MsP 5 11,86 1423 5930 O S 7116

81 EPSON 34A 1112 evan Eco tank MsP 5 9,68 11,62 48,40 O 5 58,08

82 EPSON 34A /112 yellow Eco tank MsP S 9,68 11 62 4840 O 5 5808

83 EPSON 34A /112 maaenta Eco tank MsP 5 9,68 11,62 48,40 O 5 58,08

Zostatok ceny celkom v EUR: 54911,15



Príloha Č. 2 Zoznam subdodávateľov

Zoznam všetkých známych subdodávateľov

(splnenie povinnosti ustanovenej v § 41 ods. 3 ZVO.)

Na realizácii ZMLUVY uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať
subdodávatelia: ---!NIE l:

Obchodné meno alebo Meno a priezvisko, Predmet Objem
názov, sídlo adresa pobytu, dátum subdodávok predpokladaných

subdodávateľa, IČO narodenia, osoby subdodávok v
oprávnenej konať za EUR bez DPH

subdodávateľa

SPOLU X X

čestne vyhlasujem,

• že každý subdodávateľ podl'a § 41 ZVO splňa alebo najneskôr v čase plnenia bude splňať
podmienky podľa § 32 ods. l v plnom rozsahu ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie
podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; bude mať oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať
službu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,

• pokiaľ som neuviedol identifikačné údaje subdodávateľa nakoľko mi nie je známy, túto povinnosť si
splním najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a písomne
o tom infonnujem verejného obstarávateľa,

• V prípade, že sa stanem úspešným uchádzačom, po podpise zmluvy zmenu subdodávateľa oznámim
verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) minimálne 5 pracovných dní pred začatim
poskytovania služieb subdodávateľom. Každý takýto subdodávateľ bude splňať podmienku
osobného postavenia podľa § 32 ods.1 v plnom rozsahu ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; bude mať oprávnenie dodávať tovar alebo
poskytovať službu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Zároveň každý takýto
subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s §
II zákona o verejnom obstarávaní, bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Vo Zvolene dňa: .

Obchodné meno a sídlo poskytovateľa: .

meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu poskytovateľa: .

INehodiace sa prečiarknuť


