Rámcová dohoda č. Z20185962_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, 04253 Košice, Slovenská republika
35562340
2021871808
SK2021871808
SK1481800000007000285159
055 6118333

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:

SK3175000000004001535929

Telefón:

0911907177

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Originálne tonery

Kľúčové slová:

Fotokopírovanie, kopírovanie, tlač, toner

CPV:

30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov; 30125120-8 - Toner do
fotokopírovacích strojov; 60100000-9 - Služby cestnej dopravy; 30120000-6 - Zariadenia na
fotokopírovanie a ofsetovú tlač

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Originálne tonery

Funkcia
Dodávateľ zabezpečí odber a ekologickú likvidáciu prázdnych tonerových kaziet.
Dodávateľ dodá tovar v štandardnej kvalite a dopraví ho na vlastné náklady na objednávateľom určené miesto dodania.
Originálny toner alebo náhradný diel zabalený v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, spĺňajúci
všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu. Tonerové náplne sú vyrobené priamo výrobcom originálnych periférnych
zariadení príslušnej značky, v originálnych baleniach, neporušené, nepoškodené.
Originálne tonery HP spĺňajú ISO/IEC certifikačné podmienky zaručujúce minimálnu vyťažiteľnosť a archivovateľnosť, tonery
sú v súlade s normami ISO 14001 a ISO/IEC 19752, 19798, alebo 24711 (v závislosti od typu náplne) a ISO/IEC 1179.
Predmetom zákazky nie je nákup repasovaných, alternatívnych ani kompatibilných náplní alebo náhradných dielov.
Technické vlastnosti

Jednotka

kód tonera OKI 44992402, black

ks

3

kód tonera HP CE262A, yellow

ks

3

kód tonera HP CE263A, magenta

ks

4

kód tonera HP CE261A, cyan

ks

6

kód tonera Canon CRG-725, black

ks

6

kód tonera Canon CRG - 719H, black

ks

2
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Minimum

Maximum

Presne

kód tonera HP CE285AD, black

ks

2

kód tonera OKI 44917607, black

ks

3

kód tonera HP CE260X, black

ks

5

kód tonera Lexmark 801XK, black

ks

1

kód tonera Lexmark 801XC, cyan

ks

1

kód tonera Lexmark 801XM, magenta

ks

1

kód tonera Lexmark 801XY, yellow

ks

1

kód tonera Brother TN-2120, black

ks

2

kód tonera HP CF283A, black

ks

1

kód tonera EPSON C13S050691, black

ks

1

kód tonera Canon C-EXV18, black

ks

2

kód tonera Canon CRG-737, black

ks

4

kód tonera Lexmark 60F2H0E, black

ks

4

kód tonera Canon C-EXV14, black

ks

2

kód tonera Canon CRG-703, black

ks

1

kód tonera Ricoh C250DN, yellow

ks

5

kód tonera Ricoh C250DN, cyan

ks

5

kód tonera Ricoh C250DN magenta

ks

5

kód tonera Ricoh C250DN, black

ks

8

optický valec OKI 44574307

ks

2

optický valec OKI 01283601

ks

3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Charakteristika pre typ tonera alebo náhradného dielu

originál

Originálny toner alebo náhradný diel

rozumie sa ako originálne príslušenstvo od výrobcu daného typu
tlačiarne alebo MFP.

Náplne musia mať ochranné známky výrobcu
garantujúce nepoškodenie stroja.

Ochranné známky musia byť na každej náplni. Nedodržanie sa
chápe ako podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Dodávané náplne do tlačiarní a kopírovacích zariadení
musia mať certifikát kvality a enviromentálnej
bezpečnosti.

ISO 19752 a ISO 19798. Nedodržanie tejto podmienky sa chápe
ako podstatné porušenie zmluvy.

Dodávateľ nesmie porušovať patentové práva
vzťahujúce sa na takého tovary.

Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako podstatné porušenie
zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť tonery a náhradné diely
len od výrobcov kancelárskej a výpočtovej techniky, t.j.
tonery Canon, HP, OKI, Lexmark, EPSON, Brother,
Ricoh.

Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako podstatné porušenie
zmluvy.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Odber a ekologická likvidácia prázdnych tonerových kaziet.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Predmet zákazky bude dodávaný po častiach, počas zmluvného obdobia, na základe jednotlivých objednávok v závislosti od
prevádzkových potrieb.
Objednávateľ požaduje do 3 dní od uzavretia zmluvy, najneskôr však pred prvou objednávkou, predložiť podrobný rozpočet
predmetu zákazky podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky v podobe výrobné označenie produktu, cena bez DPH,
výška DPH, cena s DPH.
Objednávateľ vyžaduje dodávku predmetu zákazky najneskôr do 5 dní (120 hodín) od doručenia objednávky. V prípade, že si
dodávateľ nesplní vyššie uvedenú povinnosť, objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z
dohodnutej celkovej hodnoty plnenia za každý deň omeškania.
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Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky riadne a včas do sídla objednávateľa alebo na miesto určené v objednávke, v
pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod.
Každá dodávka bude fakturovaná samostatne na základe odberateľom podpísaného dodacieho listu.
Objednávateľ požaduje, aby faktúra za dodanú časť predmetu plnenia obsahovala jednotkovú cenu každej položky bez DPH,
sadzbu DPH a s DPH danej položky a celkovú cenu dodanej položky.
Fakturácia bude realizovaná na základe objednávok skutočného objemu predmetu zákazky resp. skutočného dodania
predmetu zákazky.
Fakturácia sa bude uskutočňovať priebežne za dodané množstvo predmetu zákazky podľa čiastkových objednávok.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry objednávateľovi.
Objednávateľ požaduje od dodávateľa, aby s tovarom boli zaslané aj certifikáty kvality a najneskoršie doby expirácie.
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
Reklamácia bude prebiehať písomnou formou. Tovar na reklamáciu bude osobitne zabalený a označený ako reklamácia a
pripravený na prevzatie dodávateľom.
Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť maximálne do 3 pracovných dní, v prípade nevybavenia reklamácie v stanovenom
termíne bude objednávateľ požadovať finančnú náhradu zo strany dodávateľa.
Výsledkom Kontraktačného postupu Trhoviska je Zmluva, ktorá má povahu Rámcovej dohody.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2018, resp. do vyčerpania finančného limitu stanoveného pre túto zákazku.
Množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v technickej špecifikácii ako maximálne a skutočne odobraté množstvo bude
závisieť od potrieb objednávateľa. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať celkový zazmluvnený počet tovarov ani finančných
prostriedkov, ktoré boli na nákup tovarov určené.
V prípade, že objednávateľovi nevznikne potreba vyhradzuje si právo neodobrať žiadne množstvo tovaru. Jeho neodobratie
nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej ako "nižšia cena") za
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za nižšiu cenu
plnenie poskytol, resp. stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v
neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po
preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou a cenou podľa tejto zmluvy.
V prípade, že predmet zákazky nespĺňa požadované špecifikácie v opisnom formulári, objednávateľ si vyhradzuje právo
odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy okrem vyššie uvedeného dôvodu
sa ešte považuje najmä: nedodanie tovaru v súlade s objednávkou, nedodržanie stanovených cien, nedodržanie dodacích
lehôt, nevybavenie reklamácií alebo iné obdobné porušenie.
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený
postúpiť podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky
zákonník“) tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky
Dodávateľa v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka
neplatný. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ
SR.
Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
Názov

Upresnenie

cena zahŕňa

balenie, naloženie, dovoz odber a ekologickú likvidáciu prázdnych tonerových kaziet

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice IV

Obec:

Košice - mestská časť Juh

Ulica:

Rastislavova 43
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3.2

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
11

3.3

3.4

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

ks

Požadované maximálne
množstvo:

83,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 7 830,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 9 396,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.02.2018 14:38:01
Objednávateľ:
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
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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