Kúpna zmluva č. Z201525908_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Mesto Spišské Vlachy

Sídlo:

SNP 34, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika

IČO:

00329657

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

0534174217

Dodávateľ:
Obchodné meno:

LASER servis, spol. s.r.o.

Sídlo:

Lipová 3, 90081 Šenkvice, Slovenská republika

IČO:

35755989

DIČ:

2020204120

IČ DPH:

SK2020204120

Číslo účtu:

SK6211000000002627400461

Tel:

033/6403839

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Toner pre HP

Kľúčové slová:

tonery do laserových tlačiarní, tonery do multifunkčných zariadení

CPV:

30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov; 60100000-9 - Služby cestnej
dopravy; 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

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

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Dodávateľ dodá alternatívne kompatibilné tonery do laserových tlačiarní, tonery do multifunkčných zariadení a kopírovacích
strojov v štandardnej kvalite, dopraví ich na vlastné náklady na odberateľom určené miesto dodania v pracovných dňoch v
čase od 07:30 do 15:15
• Dodávateľ na vlastné náklady odoberie použité (prázdne) tonery z miest určených objednávateľom. Prázdne tonery
dodávateľ preberie od objednávateľa pri dodávke tonerov. Prevzatie pri odbere potvrdí podpísaním sprievodného listu
nebezpečného odpadu podľa vyhlášky Ministerstva ŽP SR

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

kompatibilný (ekvivalent) toner black CE278A (pre HP LaserJet PRO
1536 DNF MFP)
Výťažnosť tlače pri 5 % pokrytí, toner CE278A (pre HP LaserJet PRO
1536 DNF MFP)

ks

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne
1

2100

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu
Skryté vady a zrejmé vady nezistené objednávateľom pri prevzatí predmetu zmluvy je objednávateľ povinný písomne oznámiť
dodávateľovi, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby. Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať číslo kúpnej
zmluvy a dôkladný popis vady.
Dodávateľ je povinný sa písomne vyjadriť k reklamácii najneskôr do 7 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, objednávateľ
má za to, že s opodstatnenosťou reklamácie dodávateľ súhlasí.
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a uskladnením predmetu zmluvy objednávateľom.
Záručná doba na predmet zmluvy je 12 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste alebo na obale predmetu zmluvy nie je vyznačená dlhšia
doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho
listu.
Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem a na dodaný predmet zmluvy
poskytuje záruku pri dodržaní podmienok s jeho nakladaním a uskladnením.
Zaručenie profilaktiky tlačiarne v prípade znečistenia tlačiarne dodaným tonerom
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok
Názov

Upresnenie

cena zahŕňa

tonery, balenie, naloženie, dovoz tonerových kaziet

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Spišská Nová Ves

Obec:

Spišské Vlachy

Ulica a číslo:

SNP 34

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
13.10.2015 8:00:00 - 15.10.2015 15:30:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5,83 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 1.10.2015 11:08:10
Objednávateľ:
Mesto Spišské Vlachy
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
LASER servis, spol. s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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