
Kúpna zmluva č. Z201534312_Z 

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: Psychiatrická liečebňa Sučany 

Sídlo: Hradiská 20, 03852 Sučany, Slovenská republika 

IČO: 17335612 

DIČ: 2020598888 

IČ DPH: SK2020598888 

Číslo účtu: 

Tel: 0434293209 

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 

Číslo účtu: 

Tel: 0911907177 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: 

Kľúčové slová: 

CPV: 

Druh/y: 

Kategória služieb: 

Originálne tonery do tlačiarní, kopírovacích strojov a MFZ 

Tonery, tonerové náplne 

30125100-2 - Tonerové náplne; 30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov; 
30125120-8 - Toner do fotokopírovacích strojov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu) 
Tovar; Služba 

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem 
prepravy poštových zásielok 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• Nákup originálnych čiernych a farebných tonerov do tlačiarní , kopírovacích strojov a MFZ od výrobcu zariadení daných 
značiek (HP,Canon) na dobu 12 mesiacov 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Cartridge Canon 716 Black ks 6 

Cartridge Canon 716 Yellow ks 2 

Cartridge Canon 716 Cyan ks 2 

Cartridge Canon 716 Magenta ks 2 

Cartridge Canon C-EXV7 black ks 1 

Cartridge HP CB435A ks 20 

Cartridge HP CB436A ks 2 
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Cartridge HP CE285A ks 22 

Cartridge HP Q2612A ks 36 

Cartridge HP Q5949A ks 2 

Cartridge HP Q3960 black ks 1 

Cartridge HP Q3961 cyan ks 1 

Cartridge HP Q3962 yellow ks 1 

Cartridge HP Q3963 magenta ks 1 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Vyťaženosť (kapacita) podľa typu tonera Strany/stanovené výrobcom 

Charakteristika pre každý typ tonera Originál 

Originálny toner Rozumie sa ako originálne príslušenstvo od výrobcu 
daného typu tlačiarne, kopírovacieho stroja alebo 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Názov Upresnenie 

Splatnosť faktúry je 21 
kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia na adresu 
objednávateľa. 

Cena 
zahŕňa:tovar,naloženie,dovoz 

Dodávateľ predloží v deň 
dodania tovaru objednávateľovi 
štatutárom potvrdený zoznam 
tonerov, ktoré sú predmetom 
zákazky, spolu s jednotkovými 
cenami s DPH za každý typ 
tonera. 

Dodávané tonery musia mať 
certifikát kvality a 
enviromentálnej bezpečnosti. 
Dodávateľ preukáže tieto 
certifikáty najneskôr v deň 
dodania predmetu zmluvy. 

Záruka 24 mesiacov. 

Dodávka predmetu zmluvy 
budú realizované postupne 
počas zmluvného obdobia na 
základe čiastkových písomných 
objednávok objednávateľa v 
závislosti od prevádzkových 
potrieb objednávateľa. 
Skutočné odobraté množstvo 
tovaru, môže byť nižšie , rovné 
alebo vyššie. 

Dodávateľ zabezpečí bezplatnú 
výmenu tých tonerov, u ktorých 
objednávateľ zistí každú 
závadu, ktorá bráni riadnemu 
užívaniu a funkčnosti pri 
nasadení do prevádzky po dobu 
24 mesiacov od ich dodania 
objednávateľovi. 
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Dodávateľ po výzve 
objednávateľa odoberie od 
objednávateľa na vlastné 
náklady použité (prázdne) 
tonery a zabezpečí ich 
ekologickú likvidáciu. 

Identifikácia a odstránenie 
poruchy tlačiarne, 
kopírovacieho stroja alebo MFZ 
bude pre objednávateľa 
bezplatná v prípade zistenia 
poškodenia zariadenia vadou 
tonera (vysypanie toneru, 
mazanie papiera, iná vada 
toneru). 

Tonery musia mať ochranné 
známky výrobcu garantujúce 
nepoškodenie stroja. 

Tonery nemôžu byť po záruke 
ani tesne pred skončením 
záručnej doby. 

Dodávateľ predloží 
objednávateľovi kontaktné 
údaje osoby zodpovednej za 
plnenie zmluvy najneskôr v deň 
dodania predmetu zmluvy. 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Žilinský 

Okres: Martin 

Obec: Sučany 

Ulica a číslo: Hradiská 20 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

1.12.2015 0:00:00 - 30.11.2016 23:59:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: zákazka 

Množstvo: 1,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
2.0, účinná zo dňa 1.11.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 400,01 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 
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4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 280,01 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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, 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. 

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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 18.11.2015 9:40:01 

Objednávateľ: 
Psychiatrická liečebňa Sučany 
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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