
Kúpna zmluva č. Z202210501_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Okresný súd Vranov nad Topľou
Sídlo: M. R. Štefanika 874, 09332 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 00165981
DIČ: 2020628775
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK25 8180 0000 0070 0016 2159
Telefón: 0578888044

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Z + M servis a. s.
Sídlo: Martinčekova 17, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44195591
DIČ: 2022615969
IČ DPH: SK2022615969
Bankové spojenie: IBAN: SK60 0900 0000 0050 4283 6087
Telefón: 0414331340

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Originálne tonery do tlačiarní HPLJMFPM436dn, HPLJM451
Kľúčové slová: toner, originálny toner, čierny toner, farebný toner,spotrebný materiál do tlačiarne
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: Originálne tonery CF256X, CF410A, CF411A, CF412A, CF413A

Funkcia

Originálne tonery  CF256X, CF410A, CF411A, CF412A, CF413A

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Originálny toner čiernej farby CF256X spľňajúci všetky 
znaky originálneho balenia od výrobcu HP ks 4

Originálny toner čiernej farby CF410A spľňajúci všetky 
znaky originálneho balenia od výrobcu HP ks 1

Originálny toner farba azúrová CF411A spľňajúci všetky 
znaky originálneho balenia od výrobcu HP ks 1

Originálny toner farba žltá CF412A spľňajúci všetky 
znaky originálneho balenia od výrobcu HP ks 1

Originálny toner farba purpurová CF413A spľňajúci 
všetky znaky originálneho balenia od výrobcu HP ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Toner CF 256X - počet vytlačených strán 13700 strán A4 pri 5% pokrytí

Tonery  CF 410A, CF 411A, CF 412A, CF 413A - počet 
vytlačených strán 2300 strán A4 pri 5% pokrytí
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Predmetom zákazky nie je nákup renovovaných, 
kompatibilných tonerov ani ich alternatív.

Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvných podmienok.

Originálny toner bude zabalený v originálnych obaloch 
od výrobcu zariadení, ktorý spĺňa všetky znaky 
originálneho balenia, musí mať ochrannú známku 
výrobcu na každom kuse výrobu garantujúcu 
nepoškodenie tlačiarní.

Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvných podmienok.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Predmetom zákazky nie je nákup renovovaných, kompatibilných tonerov ani ich alternatív.

Náklady na balenie, dopravu a dodanie tovaru na miesto určenia znáša dodávateľ.

Predmet zákazky bude dodaný jednorázovo v celkovom počte 8 kusov, v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 14.00 hod., 
najneskôr do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, dodávateľ oznámi dodania predmetu zákazky objednávateľovi 
minimálne 24 hodín vopred pred jeho doručením.

Dodávateľ alebo prepravná služba musí vytvoriť pri dodávke /rozvoze/ tovaru dostatočný priestor na jeho skontrolovanie, v 
prípade ak nebude táto požiadavka splnená bude sa to považovať za podstatné porušenie  zmluvy a zmluvných podmienok a 
je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle OPEP.

Skryté vady a vady nezistené objednávateľom pri prevzatí predmetu zákazky objednávateľ písomne /emailom/ oznámi a 
reklamuje dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení do konca záručnej doby.Oznámenie bude obsahovať číslo 
zmluvy a popis vady, ktorá bola zistená. dodávateľ je povinný vadný tovar vymeniť najneskôr do 3 pracovných dní od 
doručenia oznámenia a reklamácie  do miesta plnenia zmluvy.

Záručná doba na predmet zákazky je 12 mesiacov pokiaľ na záručnom liste alebo obale predmetu nie je vyznačená dlhšia 
doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe 
dodacieho listu, prípadne dokladu o prevzatí tovaru pri jeho dodaní.

Originálne tonery musia byť vyrábané výrobcom príslušnej značky zariadenia tak, aby spĺňali požiadavky na garantovanú 
záruku v zmysle platných podmienok výrobcu, budú zabalené v originálnych obaloch od výrobcu zariadení požadovanej 
značky spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia.

Dodávateľ pri jednorázovom prevzatí predmetu zákazky zároveň prevezme od objednávateľa použité prázdne kazety a 
zabezpečí ich likvidáciu v zmysle platných predpisov na vlastné náklady. O spôsobe likvidácie prázdnych kaziet doručí 
objednávateľovi protokol.

Dodávka tovaru bude prebiehať systémom uzavretie zmluvy, jednorázové dodanie tovaru podľa technickej špecifikácie, 
kontrola tovaru, prevzatie prázdnych kaziet na ekologickú likvidáciu v zmysle platných  predpisov, doručenie faktúry, úhrada 
faktúry. Platba bude realizovaná bezhotovostným prevodom , objednávateľ si vyhradzuje právo 30 dňovej lehoty splatnosti.

Dodávateľ musí byť v momente uzavretia zmluvy zapísaný v RPVS.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Obec: Vranov nad Topľou
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
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26.09.2022 09:03:00 - 30.09.2022 09:03:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 8,0000

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: 400,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 480,00 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.

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 Z202210501

V Bratislave, dňa 23.09.2022 10:40:01

Objednávateľ:
Okresný súd Vranov nad Topľou
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Z + M servis a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210501


Zákazka


Identifikátor Z202210501


Názov zákazky Originálne tonery do tlačiarní HPLJMFPM436dn, HPLJM451


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/329599


Dodávateľ


Obchodný názov Z + M servis a. s.


IČO 44195591


Sídlo Martinčekova 17, Bratislava, 82101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 20.9.2022 7:25:40


Hash obsahu návrhu plnenia KDGp9VVPJFaBJDCICBeThB9p0ykA+/bDtaZFyD6zRCE=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
originál HP


Prílohy:
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