Výzva na predkladanie ponúk
(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)
Oddiel I. Verejný obstarávateľ:
Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
IČO: 36402672
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Scheber
e-mail: scheber@vud.sk
telefón: 041 / 56 86 322
Oddiel II. Predmet zákazky:
II.1 Názov zákazky:
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre tlačiarne pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej
univerzity“ ITMS kód 26220220183 a projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ ITMS
kód 26220220184
II.2 Druh zákazky a miesto dodania:
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Miesto dodania služby: Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
II.3 Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka výlučne originálnych, nerepasovaných tonerov/náplní pre tlačiarne.
II.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
 30125100-2 Tonerové náplne
 30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
 30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov
 30237310-5 Doplnkové náplne do tlačiarní
II.5 Množstvo alebo rozsah dodávky:
Vybraný dodávateľ dodá predmet zákazky v počte, kvalite a minimálnej špecifikácii podľa Opisu
predmetu zákazky v prílohe č. 3. tejto Výzvy.
II.6 Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:
Do 8.300,00 EUR bez DPH.
II.7 Lehota dodania:
Do 3 pracovných dní od prijatia objednávky kupujúceho.

Oddiel III. Postup:
III.1 Podmienky účasti:
Podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní predložiť doklad o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

III.2 Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom má obsahovať:
1. titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet
zákazky podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk;
2. vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (príloha č. 1 tejto Výzvy)
3. doklady a dokumenty, potrebné na preukázanie podmienok účasti uchádzačov, požadované v
tejto výzve na predkladanie ponúk v bode III.1;
4. návrh na plnenie kritéria (vyplnenú prílohu č. 2 tejto Výzvy) podpísaný uchádzačom, jeho
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý
je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;
5. vyplnený a podpísaný návrh Rámcovej dohody uvedený v prílohe č. 4 tejto Výzvy na
predkladanie ponúk (vrátane jej prílohy č. 1 – „Špecifikácia a ceny tovaru“)
III.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena za celý predmet zákazky v
EUR bez DPH.
III.4 Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: Ponuku je potrebné doručiť na uvedenú adresu do podateľne na prízemí do 19.11.2014,
15:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Výskumný ústav dopravný, a.s.,
Veľký Diel 3323
010 08 Žilina
Ponuku treba predložiť v uzatvorenom obale označenom heslom: „Súťaž na tonery – neotvárať!“
Oddiel IV. Iné informácie:
Dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa podpísania Dodacieho listu.
Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený takúto
faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade
plynutie lehoty splatnosti faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim
po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do
sídla objednávateľa.
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ – Operačný program výskum a
vývoj a z vlastných zdrojov. Na dodávku predmetu zákazky neposkytujeme zálohy.
Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho protokolu.

Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania dlžnej sumy na účet zhotoviteľa.
V prípade omeškania dodávateľa s odovzdaním predmetu zákazky v zmluvne dohodnutom
termíne má objednávateľ voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej
ceny predmetu zákazky za každý začatý deň omeškania.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má dodávateľ nárok na úrok z omeškania
vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania na mieste súvisiaceho s
dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o NFP a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Naše fakturačné údaje:
Objednávateľ:
Výskumný ústav dopravný, a.s.,
Sídlo:
Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
Štatutárny orgán:
Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva
IČO:
36402672
DIČ/IČ DPH:
SK2020099785
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
pobočka VÚB, a.s. Žilina, Na bráne 1, 010 43 Žilina
Číslo účtu:
63631-432/0200
Zapísaný v:
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10321/L
Oddiel V. Doplňujúce informácie:
Doplňujúce informácie je možné získať u kontaktnej osoby uvedenej v tejto výzve v pracovných dňoch
v čase od 9:00 do 15:00.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu
zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná Zmluva o dielo podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných
uchádzačov verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk formou e-mailu.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.
PRÍLOHY
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4

Všeobecné informácie o uchádzačovi
Návrh na plnenie kritéria
Opis predmetu zákazky – minimálna požadovaná špecifikácia
Návrh Rámcovej dohody

DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY 04.11.2014

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
Všeobecné informácie o uchádzačovi
Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača

Názov skupiny dodávateľov
vyplňte len v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

IČO
Právna forma
Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je
uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje,
a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie

Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefón
E-mail
Fax

V .................., dňa .........................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača:

meno a priezvisko

................................................
Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk
Návrh na plnenie kritéria
Názov zákazky:
Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre tlačiarne pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej
univerzity“ ITMS kód 26220220183 a projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“
ITMS kód 26220220184

Označenie položky podľa
Opisu predmetu zákazky

Celková
ponuková cena
[EUR bez DPH]

DPH 20%
[EUR]

Celková
ponuková cena
[EUR s DPH]

Nákup tonerov a spotrebného
materiálu pre tlačiarne
Som – nie som platcom DPH (nehodiace sa škrtnite).

V ......................................... dňa ........................

........................................................................
meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk
Opis predmetu zákazky – minimálna požadovaná špecifikácia:
Názov zákazky: Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre tlačiarne pre projekt „Výskumné
centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220183 a projekt „Univerzitný vedecký park
Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220184
Rozpočtová položka:
 Výskumné centrum Žilinskej univerzity: 2.E.4.13.
 Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity: 2.B.4.16.; 2.C.4.9.; 2.F.4.11
Predpokladaná hodnota zákazky: 8.300,00 EUR bez DPH

Originálne, nerepasované, nealternatívne tonery (resp. náplne) do laserových,
atramentových tlačiarní, multifunkčných a kopírovacích zariadení.
Ide o dodávku originálneho spotrebného materiálu spĺňajúceho nasledovné požiadavky všetky
súčasne:
- nový originálny spotrebný materiál
- predpísaný výrobcom zariadenia
- zabalený v originálnom obale
- nesmie byť repasovaný
- nesmie byť iba kompatibilný, alebo od alternatívneho výrobcu

ZARIADENIE

HP Color Laser Jet cp2025

HP psc1350

TYP TONERU

POČET
KUSOV V
BALENÍ

PREDPOKLADANÝ
POČET
BALENÍ

HP cc533a

1

2

HP cc532a

1

2

HP cc531a

1

2

HP cc530ad

2

3

HP 56 (c6656ae)

1

3

HP 57 (c6657ae)

1

HP Q6002a

1

HP Q6003a

1

3

HP Q6001a

1

3

HP Q6000a

1

4

HP LaserJet 1200

HP c7115a

1

2

HP Laser Jet 500 Color M551

M 507a (ce400a)

1

2

M 507a (ce403a)

1

1

M 507a (ce402a)

1

1

M 507a (ce401a)

1

1

CE 410x

1

3

CE 411a

1

2

CE 412a

1

2

CE 413a

1

2

HP 300 XL (cc641ee)

1

HP 300XL (cc644ee)

1

HP 312x (cf380x)

1

HP 312a (cf381a)

1

6

HP 312a (cf382a)

1

6

HP 312a (cf383a)

1

6

HP 78 XL (c6578ae)

1

3

HP 45 (51645ae)

1

3

Black

1

6

Cyan

1

3

Magenta

1

3

Yellow

1

3

-

-

HP Color Laser Jet 2605 dtn,
HP Color Laser Jet 2600 n

HP Pro 400 Color MFP

HP Photosmart c4680,
HP DJ D1660
HP Color Laset Jet pro mfp
M476dw

HP Officejet k80

RICOH Aficio MPC 2800

C E L K O M

-

3
3

4
4
16

Príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk

Rámcová dohoda
Číslo zmluvy u kupujúceho: .............................
Číslo zmluvy u predávajúceho: ........................

Nákup tonerov a spotrebného materiálu pre tlačiarne pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej
univerzity“ ITMS kód 26220220183 a projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“
ITMS kód 26220220184
UZAVRETÁ PODĽA ZÁKONA Č. 513/1991 ZB. (OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA) V ZNENÍ NESKORŠÍCH
PREDPISOV (ĎALEJ LEN „OBCHODNÝ ZÁKONNÍK“) A ZÁKONA Č. 25/2006 Z.Z. O VEREJNOM
OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A
DOPLNKOV

(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „dohoda“ alebo „zmluva“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoba oprávnená konať v mene predávajúceho:
(ďalej len „Predávajúci“)
Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v:

Výskumný ústav dopravný, a. s.
Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva
36 402 672
SK2020099785
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, firemná
pobočka VÚB, a.s. Žilina, Na Bráne 1, 010 43 Žilina
63631-432/0200
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo:
10321/L

(ďalej len „Kupujúci“, Predávajúci ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu ako výsledok postupu verejného obstarávateľa (v tejto dohode
uvedeného ako kupujúci) pri aplikovaní postupu verejného obstarávania zadávaného v zmysle § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Článok I
Predmet Dohody
1.

2.

3.
4.

Predmetom plnenia je dodávka tonerov a spotrebného materiálu pre tlačiarne (ďalej len “tovar“) pre
projekt „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220183 a projekt
„Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220184. Predmet dohody a
jeho jednotkové ceny sú spracované podľa jednotlivých položiek predmetu obstarávania v Prílohe č.1
tejto časti obchodných podmienok a obsahuje presnú špecifikáciu podľa jednotlivých položiek zákazky
obstarávania.
V súlade so zmenou výrobného alebo dodávateľského programu predávajúceho (ukončenie výroby
položiek) môže predávajúci ponúknuť kupujúcemu typy tovaru s vyššími alebo podobnými úžitkovými
vlastnosťami, ako bolo dohodnuté v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto Rámcovej dohody, avšak
pri dodržaní tam uvedených cien.
Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať a vrátiť predávajúcemu objednaný tovar, ak nevyhovuje
požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. špecifikácii uvedenej v objednávke.
Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu dohody inú osobu (s výnimkou dopravy, odovzdania
dodávky, zaškolenia a záručného a pozáručného servisu)
Článok II
Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Predávajúci bude realizovať plnenie predmetu dohody na základe písomných objednávok kupujúceho
podľa aktuálnych potrieb Kupujúceho, pričom požiadavky sa budú konkretizovať v objednávke.
Samostatné objednávky budú obsahovať:
 špecifikáciu požadovaných tovarov,
 množstvo - počet balení
 cenu ako násobok jednotkovej ceny dohodnutej v dohode,
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v určenom množstve a akosti do 3 pracovných dní od
prijatia objednávky.
Miestom plnenia a miestom dodania tovaru je sídlo Kupujúceho: Výskumný ústav dopravný a.s., Veľký
Diel 3323, 010 08 Žilina
Predmet Zmluvy je splnený zo strany Predávajúceho podpisom prevzatia úplného predmetu objednávky
Kupujúcim.
Zodpovedným zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis
dodacieho listu len pre účely tejto zmluvy je Ing. Pavol Kajánek, PhD. alebo Ing. Pavel Scheber alebo
iná osoba menovaná štatutárnym orgánom Kupujúceho. Dodací list predstavuje zároveň preberací
protokol.

Predávajúci oznámi Kupujúcemu termín dodávky predmetu zmluvy, alebo jej časti najmenej 1 pracovný
deň vopred. Kupujúci je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovednej osoby na prevzatie predmetu
plnenia.
8. Prípadné skryté nedostatky nezistiteľné pri fyzickom preberaní predmetu zmluvy budú kupujúcim
písomne reklamované do 3 pracovných dní odo dňa zistenia nedostatku. V prípade oprávnenej
reklamácie je Predávajúci na svoje náklady v termíne do 2 pracovných dní od nahlásenia reklamácie
povinný reklamovaný predmet zmluvy vymeniť.
9. Za oneskorené odovzdanie predmetu plnenia predávajúcim po termíne stanovenom touto zmluvou bola
dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,5 % z ceny za nedodaný predmet zákazky bez DPH za každý deň
omeškania.
10. Kupujúci si vyhradzuje právo rozšíriť rozsah predmetu zmluvy na základe mimoriadnych potrieb, resp.
špeciálnej ponuky na trhu tovarov predmetu zákazky. Uvedená skutočnosť bude riešená formou
písomných a obojstranne podpísaných dodatkov k uzatvorenej Rámcovej dohode po vzájomnom súhlase
oboch zmluvných strán.
7.

Článok III
Cena a platobné podmienky
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Kúpna cena za predmet zmluvy je v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a jeho vykonávacích predpisov po vzájomnej dohode s Kupujúcim na základe požadovanej
technickej špecifikácie pre jednotlivé objednávky.
Pre predávajúceho sú jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 záväzné a zaväzuje sa ich dodržať.
Cena obsahuje všetky náklady spojené s predmetom zmluvy uvedeným v článku. I.
Kupujúci uhradí dohodnutú cenu na účet predávajúceho na základe faktúry vystavenej predávajúcim
bezprostredne po riadnom a včasnom odovzdaní predmetu plnenia do užívania, pričom úhrada je
viazaná na podpísanie Dodacieho listu kupujúcim.
Faktúra, musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov.
Kupujúci uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 60 dní odo dňa prijatia faktúry. Pre tento účel sa za
deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.
Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, alebo neúplná a to do dátumu
jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti
začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
Úprava cien bude možná v prípade mimoriadnych inflačných vplyvov, pričom túto skutočnosť
preukazuje Predávajúci.
Skutočné množstvo dodaného tovaru bude určené podľa uskutočnených písomných objednávok zo
strany Kupujúceho. Kupujúci sa uzavretím tejto zmluvy nezaväzuje k odberu žiadneho minimálneho
množstva tovaru. Množstvá uvedené v prílohe č.1 sú predpokladané a je možné pristúpiť počas trvania
tejto dohody k prekročeniu predpokladaného množstva tovaru pri jednotlivých položkách podľa
aktuálnych potrieb kupujúceho.
Článok IV
Nadobudnutie vlastníckeho práva

1.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu plnenia zmluvy až úplným zaplatením kúpnej ceny
podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok V
Záručný servis
1. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie predmetu zmluvy spôsobené užívateľom, na
nedodržanie prevádzkových podmienok na ktoré bol kupujúci (užívateľ) predávajúcim upozornený a na
poškodenie predmetu zmluvy v dôsledku živelnej pohromy.
2. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu dodacieho listu zástupcom kupujúceho podľa článku II. tejto
zmluvy.
3. V rámci záručného servisu predávajúci na všetkých dodaných vadných tovaroch vykoná servisný zásah
najneskôr do 72 hodín od prijatia písomného oznámenia o výskyte vady.
4. Do reakčného času sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pokoja a štátnych sviatkov.
5. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu plnenia podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka.
6. Ak predávajúci neodstráni nedostatky predmetu zmluvy vyplývajúce z uplatnenia záručných podmienok
v zákonom stanovenom termíne, môže si kupujúci uplatniť sankciu z omeškania za neodstránenie
nedostatkov v sume 16,60 € za každý i začatý deň omeškania.
Článok VI
Doba plnenia dohody a možnosti skončenia
1.
2.

3.

4.

5.

Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2015, najviac však do vyčerpania finančného
limitu 8 300 EUR bez DPH, podľa toho čo nastane skôr.
Dohodu je možné ešte pred jej ukončením dohodnutej doby alebo vyčerpania finančného limitu
ukončiť:
 písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
 písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnou stranou, ak druhá strana podstatným spôsobom poruší
svoje zmluvné povinnosti, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Podstatným porušením Rámcovej dohody zo strany predávajúceho sa na účely tejto dohody rozumie
poskytovanie nekvalitného tovaru a služieb, na ktoré bol predávajúci opakovane a bezvýsledne
upozornený a nezabezpečil okamžitú nápravu a ďalej, ak aj napriek opakovaným výzvam kupujúceho
nedodržiava podmienky rámcovej dohody ohľadom cien, odstraňovania závad, dodacích lehôt.
Rámcovú dohodu je možné vypovedať kupujúcim aj bez uvedenia dôvodu výpovede s výpovednou
lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
predávajúcemu.
Ukončenie účinnosti Rámcovej dohody z uvedených dôvodov nemá za následok zánik povinností
zmluvných strán z čiastkových zmlúv uzatvorených pred dňom skončenia platnosti rámcovej dohody.
Článok VII
Záverečné ustanovenia

1.
2.

Zmluva je vypracovaná v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom 3 (tri)rovnopisy obdrží Kupujúci a 2 (dva)
rovnopisy obdrží Predávajúci.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť

3.

4.

5.
6.
7.
8.

zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej
strane na základe tohto vyhlásenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá
ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku
alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického
nátlaku.
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania na mieste súvisiaceho s
dodávanými tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o NFP a to
oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Akékoľvek zmeny a doplnky v Rámcovej dohode je možné vykonať len formou číselných dodatkov
k tejto rámcovej dohode, podpísaných štatutárnymi orgánmi zmluvných strán
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán,
prípadne ich splnomocnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Táto zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
Nedeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č.1 Rámcovej dohody: Špecifikácia a ceny tovaru (podkladom pre ňu je uchádzačom ocenená
Technická špecifikácia tak, ako tvorila Prílohu č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk)

V .................... dňa....................

v Žiline dňa:

za Predávajúceho:

za Kupujúceho:

....................................................

....................................................
Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva

Príloha č.1 Rámcovej dohody: Špecifikácia a ceny tovaru

Originálne, nerepasované, nealternatívne tonery (resp. náplne) do laserových,
atramentových tlačiarní, multifunkčných a kopírovacích zariadení.
Ide o dodávku originálneho spotrebného materiálu spĺňajúceho nasledovné požiadavky všetky
súčasne:
- nový originálny spotrebný materiál
- predpísaný výrobcom zariadenia
- zabalený v originálnom obale
- nesmie byť repasovaný
- nesmie byť iba kompatibilný, alebo od alternatívneho výrobcu

ZARIADENIE

HP Color Laser Jet
cp2025

HP psc1350

HP Color Laser Jet
2605 dtn,
HP Color Laser Jet
2600 n
HP LaserJet 1200

HP Laser Jet 500
Color M551

TYP TONERU

POČET
KUSOV
V
BALENÍ

Cena za Cena za
Cena
Cena
PREDPObalenie v balenie v celkom celkom
KLADANÝ
EUR bez
EUR s
v EUR v EUR s
POČET
DPH
DPH
bez DPH
DPH
BALENÍ
(20%)
(20%)
(20%)
(20%)

HP cc533a

1

2

HP cc532a

1

2

HP cc531a

1

2

HP cc530ad

2

3

HP 56 (c6656ae)

1

3

HP 57 (c6657ae)

1

3

HP Q6002a

1

3

HP Q6003a

1

3

HP Q6001a

1

3

HP Q6000a

1

4

HP c7115a

1

2

M 507a (ce400a)

1

2

M 507a (ce403a)

1

1

M 507a (ce402a)

1

1

M 507a (ce401a)

1

1

HP Pro 400 Color
MFP

HP Photosmart
c4680,
HP
DJ D1660

HP Color Laset Jet
pro mfp M476dw

HP Officejet k80

RICOH Aficio MPC
2800

C E L K O M

CE 410x

1

3

CE 411a

1

2

CE 412a

1

2

CE 413a

1

2

HP 300 XL
(cc641ee)

1

4

HP 300XL (cc644ee)

1

4

HP 312x (cf380x)

1

16

HP 312a (cf381a)

1

6

HP 312a (cf382a)

1

6

HP 312a (cf383a)

1

6

HP 78 XL (c6578ae)

1

3

HP 45 (51645ae)

1

3

Black

1

6

Cyan

1

3

Magenta

1

3

Yellow

1

3

-

-

-

