
Rámcová dohoda č. Z202213873_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00610411
DIČ: 2020705038
IČ DPH: SK2020705038
Bankové spojenie: IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467
Telefón: 00421 42 4304491

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TOWDY s. r. o.
Sídlo: Planckova 4, 85101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44801777
DIČ: 2022841480
IČ DPH: SK2022841480
Bankové spojenie: IBAN: SK67 1100 0000 0026 2372 7854
Telefón: 0948160002

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tonerové náplne a pásky do tlačiarní
Kľúčové slová: Tonerové náplne, pásky do tlačiarní
CPV: 30125100-2 - Tonerové náplne; 30192320-0 - Pásky do tlačiarní; 60000000-8 - Dopravné 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Tonerové náplne a pásky do tlačiarní

Funkcia

Tonerové náplne a pásky do tlačiarní

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

HP CE 278 A ks 490

HP CF283 ks 110

HP CE 285 A ks 154

HP CB 435 A ks 4

HP CE 505 X ks 20

HP  Q 2612 A ks 24

HP CF 226 A ks 120

HP CF 410 X ks 10

HP CF 411 X ks 6

HP CF 412 X ks 6

HP CF 413 X ks 6

HP G7553 A ks 10
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HP CF 217 A black s novým čipom, ktorý ukazuje 
hladinu toneru ks 60

HP CF 219 A originálny valec ks 20

HP CF 230 HP s novým čipom, ktorý ukazuje hladinu 
toneru ks 600

HP CF 232 A oríginálny valec ks 100

HP C6615 DE ks 5

HP C6578D ks 5

HP Q2610A ks 2

Epson T6641 C13T66414A originálna náplň ks 5

Epson T6642 C13T66424A originálna náplň ks 5

Epson T6643 C13T66434A originálna náplň ks 5

Epson T6644 C13T66444A originálna náplň ks 5

Canon PGI-550BK (čierna) 6431B001 originálna náplň ks 40

Canon CLI-551 BK (čierna) 6443B001 originálna náplň ks 40

Canon CLI-551 C (azúrová) 6444B001 originálna náplň ks 40

Canon CLI-551 M (purpurová) 6445B001 originálna 
náplň ks 40

Canon CLI-551 Y (žltá) 6446B001 originálna náplň ks 40

HP C2P10AE č. 651 originálna náplň ks 50

HP C2P11AE č. 651 originálna náplň ks 10

Toner Xerox 106R01413 ks 5

Valec Xerox 101R00434 originálny valec ks 5

EPSON 110S ks 20

Epson série WF-C5xxx - T9451 Black XL originálna 
náplň ks 10

Epson série WF-C5xxx - T9442 Cyan L originálna náplň ks 10

Epson série WF-C5xxx - T9443 Magenta L originálna 
náplň ks 10

Epson série WF-C5xxx - T9444 Yellow L originálna 
náplň ks 10

HP CF259A originálna náplň ks 100

HP CF259A S novým čipom ktorý ukazuje hladinu 
toneru ks 200

Xerox Black C230 / C235 originálna náplň 006R04395 ks 10

Xerox Magenta C230/C235 originálna náplň 006R04397 ks 5

Xerox Yellow C230 / C235 originálna náplň 006R04398 ks 5

Xerox Cyan C230 / C235 originálna náplň 006R04396 ks 5

HP CF244A S novým čipom ktorý ukazuje hladinu 
toneru ks 10

HP L0S70AE č.953 XL originálna náplň ks 10

HP F6U16AE č.953 XL originálna náplň ks 10

HP F6U17AE č.953 XL originálna náplň ks 10

HP F6U18AE č.953 XL originálna náplň ks 10

Samsung MLT-D111L ks 6

HP CB 435 A ks 4

Samsung MLTD 1042S ks 3

Canon CRG 725 ks 14

Canon CRG 737 ks 4

Canon CRG 045H black ks 10
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Canon CRG 045 C ks 5

Canon CRG 045 M ks 5

Canon CRG 045 Y ks 5

Samsung MLTD 203L ks 4

Samsung MLTD 111S ks 9

Samsung MLTD 1052 ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Objednávateľ požaduje výlučne renovované tonery (refilabe toners) a originálne tonery (nie kazety kompatibilné, resp. 
akékoľvek iné náhrady!!! Porušenie danej podmienky bude považované za porušenie zmluvných podmienok a dôvod na 
odstúpenie od zmluvy.

V cene musí byť zahrnuté: balenie, naloženie, dovoz a vyloženie na miesto určené objednávateľom a likvidácia 
spotrebovaného materiálu.

Cena musí obsahovať všetky náklady spojená s dodaním a vyložením tovaru. Miestom plnenia sú dve zdravotnícke zariadenia
(NsP Považská Bystrica a NsP Myjva)  v zriaďovacej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Plnenie bude poskytnuté dvom zdravotníckym zariadeniam v Trenčianskom kraji - NsP Považská Bystrica a NsP Myjava. 
Jednotlivé plnenia tejto Rámcovej dohody sa budú realizovať na základe čiastkových objednávok jednotlivých zdravotníckych 
zariadení, ktoré budú mať formu písomnej objednávky v zmysle ustanovení tejto Rámcovej dohody a budú v nej špecifikované 
všetky podmienky predmetu dodania (ďalej len "objednávka").

Objednávateľ a Dodávateľ sa pri zadávaní a plnení jednotlivých objednávok budú riadiť platnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"), ak táto Rámcová dohoda 
neustanovuje inak.

Za úplnú objednávku sa podľa tejto Rámcovej dohody považuje len objednávka čitateľná , podpísaná oprávneným zástupcom 
Objednávateľa a obsahujúca minimálne tieto náležitosti: a) názov a sídlo Objednávateľa, bankové spojenie,IČO, DIČ, IČ DPH, 
b) špecifikáciu predmetu dodania v zmysle tejto Rámcovej dohody a množstvo, c) lehotu dodania, d) cenu predmetu dodania, 
e) číslo Rámcovej dohody a číslo a dátum vystavenia objednávky.

Požaduje sa predložiť obchodnú špecifikáciu predmetu zákazky t.j. obchodný názov a referenčné alebo katalógové číslo, 
jednotkovú cenu bez DPH a s DPH každého zmluvného produktu e-mailom do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy. 
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú obchodnú špecifikáciu predmetu zákazky, nebude možné dôjsť k 
plneniu zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť platné certifikáty ISO 9001 pre oblasť renovácie tonerov a ISO 14001 pre oblasť renovácie 
tonerov do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Dodávateľ predloží do 2 pracovných dní potvrdenie o registrácii na Obvodnom úrade životného prostredia na činnosť podľa § 
15 ods.3 zák. NR SR č.223/20011 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ predloží do 2 pracovných dní potvrdenie o registrácii na Obvodnom úrade životného prostredia na činnosť dopravcu
odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu podľa § 98 ods.5 zák. NR SR č.79/20015 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tonery budú dodané v takom balení, aby boli chránené pred poškodením alebo zničením.  

Renovované tonerové náplne musia spĺňať platné normy akosti a kapacity

Plnohodnotne renovované tonery musia mať nové súčiastky, ako sú optický valec, stierka, čip. V prípade nedodržania tejto 
požiadavky má objednávateľ právo takúto dodávku tonerov neprevziať a vrátiť dodávateľovi.

Objednávateľ nie je povinný prevziať tonerové náplne, ktoré majú zjavné vady vrátane poškodenia obalu. Vadou sa rozumie aj
dodanie takého množstva tonerových náplní, ktoré nezodpovedná objednávke alebo ak tonerové náplne nespĺňajú technické 
vlastnosti a osobitné požiadavky na plnenie uvedené v zmluve. 

Zaručenie profylaktiky tlačiarne (multifunkčného zariadenia, kopírovacieho stroja) v prípade znečistenia zariadenia dodaným 
tonerom

Likvidácia prázdnych kaziet tonerov pri dodaní tovaru (výmena plných dodaných kaziet za prázdne pri dodávke tovaru) 

Dodávateľ zabezpečí bezplatnú výmenu tonerov, u ktorých sa zistí porucha pri ich nasadení do prevádzky po dobu 24 
mesiacov od ich dodania

Prevzatie zodpovednosti za opravu tlačiarne (multifunkčného zariadenia, kopírovacieho stroja) v prípade poruchy spôsobenej 
v súvislosti s použitím alternatívneho, kompatibilného (ekvivalentného) toneru je podmienené preskúmaním zariadenia 
servisným technikom dodávateľa, servisný technik bude prizvaný od objednávateľa a náklady na opravu sa budú zosobňovať 
podľa zodpovednosti buď na strane objednávateľa, alebo dodávateľa.
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Identifikácia poruchy tlačiarne (multifunkčného zariadenia, kopírovacieho stroja) bude pre objednávateľa bezplatná v prípade 
zistenia poškodenia zariadenia chybou toneru (vysypanie toneru, znečistenie papiera, iná chyba toneru). 

V takom prípade sa dodávateľ zaväzuje opravu tlačiarne (multifunkčného zariadenia, kopírovacieho stroja) vykonať na vlastné 
náklady, ak sa s objednávateľom nedohodne inak. 

Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska 
(OPET). 

Zodpovednosť za vady:

Na originálne aj renovované tonerové kazety musí byť garantovaná záruka v trvaní 24 mesiacov odo dňa ich prevzatia 
obstarávateľom.

Dodávateľ garantuje, že dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel,resp. na obvyklý 
účel a zachová si dohodnuté,resp inak obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť dodávateľom dodaného tovaru sa vzťahuje na 
všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby.

Dodávateľ zodpovedá za vady , ktoré má tovar v okamihu keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa 
aj keď sa stane zjavnou až po tomto čase

Objednávateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu dodávateľovi všetky vady tovaru, zistené pri preberaní dodaného 
tovaru, alebo bezprostredne, najneskôr do 7 dní po zistení vady, v písomnej forme prostredníctvom pošty,alebo e-mailom

Dodávateľ je povinný oznámené vady odstrániť bez zbytočného odkladu, na vlastné náklady a bez nároku na kompenzáciu 
týchto nákladov voči objednávateľovi, pričom odstránením vád sa rozumie výlučne dodanie náhradného tovaru za vadný tovar,
dodanie chýbajúceho tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľovi odstúpiť od dohody

Objednávateľ preberá tovar podpisom písomného dodacieho listu, v ktorom sa uvedie najmä položkový súpis tovaru, jeho 
množstvo, dátum prevzatia, meno a podpis osoby preberajúcej tovar za objednávateľa. Tovar sa považuje za dodaný a 
prevzatý objednávateľom až podpisom príslušného dodacieho listu.

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.

Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka 60 dní odo dňa doručenia 
faktúry kupujúcemu.

Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, podľa § 524 a nasl. Zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon dodávateľa, ktorým 
budú jeho pohľadávky voči objednávateľovi postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 
39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný.

Súhlas objednávateľa podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas zriaďovateľa objednávateľa.

Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe 
dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v zmysle platných obchodných podmienok Elektronickej 
platformy.

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej objednávky od Objednávateľa - do 48 hodín.

Pri Rámcovej dohode - periodicita zasielania Čiastkových výziev na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej 
dohody - 1x týždenne resp. podľa aktuálnej potreby objednávateľa.

Uvedené množstvá sú orientačné. Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo nevyčerpať celkový finančný limit.

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: Považská Bystrica
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Obec: Považská Bystrica
Ulica: Nemocničná 986

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 44 350,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 53 220,00 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 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, 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 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.11.2022 10:54:01

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
TOWDY s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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