
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201627225_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika

36126624

2021613275

SK5181800000007000504489

0326555864

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK2022680385

2022680385

44387598

Krajná 10, 82104 Bratislava, Slovenská republika

TOP SERVIS IT a.s.

+421326519020

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Tonery a spotrebné diely OKI

toner, spotrebný diel, tlačiareň, multifunkčné zariadenie, OKIKľúčové slová:

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

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

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

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Originálne tonerové náplne a spotrebné diely do laserových zariadení OKI ES3452 a OKI ES4161•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

4ksTONER-K-ES5431/5462/3452 Black Original (kapacita 7.000 strán, kód
44973512)

2ksTONER-C-ES5431/5462/3452 Cyan Original (kapacita 6.000 strán, kód
44973511)

2ksTONER-M-ES5431/5462/3452 Magenta Original (kapacita 6.000 strán,
kód 44973510)

2ks44472603 - zapekacia jednotka (60k)

2ks44472202 - pásová jednotka (60k)

2ks01282903 - obrazový valec (20-30k)
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1ks44917607 - Toner OKI ES4161Black Original (kapacita 12.000 strán)

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Predmetom zákazky je kúpa originálnych, nie repasovaných a kompatibilných náplní, vyrobených podľa štandardovvýrobcu do
konkrétne výrobcom určených zariadení

Dodávateľ dodá nové, nepoužívané tonery

Vrátane dopravy na miesto plnenia, dodanie do 14 dní od uzavretia zmluvy

Splatnosť faktúry 30 dní.

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každejpoložke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na prúslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, máobjednávateľ právo
vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehotasplatnosti pôvodnej faktúry.

Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámciElektronického
kontraktačného systému a zahrňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celéhopredmetu tejto zmluvy a je
nemenná.

V cene budú zahrnuté aj prepravné a iné poplatky súvisiace s dodaním predmetu zmluvy do miesta plnenia.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

TrenčianskyKraj:

TrenčínOkres:

TrenčínObec:

K dolnej stanici 7282/20AUlica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

26.9.2016 11:00:00 - 7.10.2016 16:00:00

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 15,0000
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IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 015,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 218,00 EUR4.3

Dodávateľ:
TOP SERVIS IT a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 23.9.2016 11:08:03

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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