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nÁmcov n zwLUvA NA DoDANIE TovARU

/ďalej len,zmluvao'/

TJzatvorenápodťa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, §3odst. 2 a §11 Zákonaě.2512006.

Z.z. overejnom obstarávaní aozmeíe adoplnení niektorych zákonov medzi |ýmito
zmluvn]ými stranami

čt.l
Zmhlvné strany

Objednávatel': Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topol'čany

17. novembra 1180/16, 955 01 Topoťčany

Zastúpená: Mgr. Vierou Dzurejovou, riaditeťkou školy

rČo:oo 160 440

DIč: 20 2t 29 1415

Bankové spojenie: Štatna pokladnica

číslo účtu: 70003 1 268/8 1 80

IBAN: SK 33 8180 000000 7000312268
(ďalej len,, obj ednávalel")

a

Dodávatel' : Ján Grofčík- PROCOM

Topol'čianska, 17 41 47, 956 |1 Ludanice

Zapísaný v Živ. registri č. 406-8094

Zastúpený: Jánom Groftíkom, maj iteťom

rčo::o 883 395

DIČ: 10200g}t92

Bankové spojenie: Slovenská sporiteťňa

čisto účtu: 026054914710900

IBAN: SK 45 0900 000000 0260549147

(ďalej ten,, doddvateť')



čt. n.

preambula

Objednávateť na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil verejné obstarávanie podfa §

9,ods.9 zákonač.2512006 Z, z" o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej vít'azom sa stal dodávateť.

čt. ttI.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávanie tonerových náplní do tlačiarni priebežne, na základe

telefonickej. elektronickej objednávky alebo podfa osobného výberu v zmysle predloženej

cenovej ponuky" Množstvo arozsah predmetu zmluvy pre obdobie plnenia zmluvy

predstavuje: viď prílohu č. 1 - tabufku Cenová ponuka.

čt. tv.

Dodacie podmienky

1. Pri plnerrí tejto zmluvy sa dodávatel zavázuje dodržiavat'všeobecné závázné platné
predpisy a technické normy určené pre obstarávaný tovar"

2. Miestom dodania je : Gymnázium, Ul. I7, novembra 1180,Topoťčanoch
ho spodárske oddelenie na ptizemi budovy školy.

3. Predmet zmluvy sa bude realizovat' nazáklade požiadaviek zo strany objednávatel'a.

4. Objednávateť neposkýuje finančný preddavok.

1.

1.

čt. v.

Cena a platobné podmienlcy

Cena zaposkytovanie služby je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona

NR SR č. 1811996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenová špecifikácia
predmetu zmluvy bez DPH a vrátane DPH v eurách po položkách je uvedená

v tabuťke v prílohe zmluvy.

Cena je uvedená ako maximáIna a sú v nej zohťadnené všetky súvisiace náklady
(doprava, resp. iné). Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy.

Cena je splatná tazéklade faktúr dodávateťa, ktoré budú objednávateťovi odovzdané
súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre
účely tejto zmluvy saza deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy
zúčítl objednávateťa na účet dodávateía.

2.
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1. Cenu za
a/

Cl. vI.

Možnost'a spdsob úpraly ceny

dohodnuté služby je možné menit'písomnou dohodou strán v prípade:
zmeny colných a daňových predpisov, DPH, alebo

preukázatel'nej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo

iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny (tj. dóvod zmeny

kúpnej ceny musí by.t preukázatelný).

bl

cl

Cl. vil.

Osobitné dojednania

1. Objednávatef si vyhraďzuje právo odmietnut' prevziat' predmet zmluvy zdóvodu
nedodržania podmienok dodania tovaru vyšpecifikovaných touto zmluvou a to až do tej

dob"v. kedy dodávatel' ponúkne riadne plnenie, pokiať sa zmluvné strany nedohodnú
inak.

2. Reklanrácia na zIú alebo neúplnú dodávku a na skryté vady, ktoré sa neodhalia pri
preberaní tovaru bude dodávateťom bezplatne vybavená do 48 hodín od prevzatia
reklamovaného tovaru od objednávatefa.

1"

čl.vIII.

Zmluvné pokuty
V prípade omeškania so zaplatením faktúry je dodávateť oprávnený objednávateťovi
fa}íurovať tlrok z omeškania vo výške 0 .02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania
zadeřt úhrady sa považuje dátum odpisu pdslušnej čiastky zíčtuobjednávatel'a.

Ak dodávateť nedodrží termín plnenia, dohodnut} v tejto zmluve, uhradí objednávate
ťovi zmluvnú pokutu vo výške 0,020Á zcerIy predmetu zmluvy.

Zmluvnépokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle na tom, či
a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktoru je možné vymáhať
samostatne.

2.
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1.

Cl. Ix"

Práva a povinnosti zmluvných strán

Objednávateť je povinný predmet obstarávania objednať formou písomnej alebo

telefonickej objednávky, ktorú doručí objednávatefovi najneskór do 24 hodín pred

dovozom tovaru, pokial' sa nedohodnú inak.

Dodávatel' je povinný dodat' predmet tejto zmluly do 3 dní od obžrania elektronickej
alebo telefonickej objednávky, čo objednávatel' potvrdí podpísaním dodacieho listu
alebo faktúry,

čt. x.

Spoločné a záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ich závázkový r,Z'ah vzniknutý na základe tejto
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka i príslušn!ch r,šeobecne závázných
právnl,ch predpisov vzťahujúcich sa na predmet tejto zmlur1 ,

Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch. z ktorjch po podpísani obdrží
obiednál,ate1' dve a dve dodávatel.
Táto zmlui,a podlieha zverejneniu vsúlade s §5a Zákona č. ]11 2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k intbrmáciánr l-platnom znení, nadobúda platnost' dňom podpísania oboma
zmlur nrmi stranami a účinnost' dňom nasledujúcim po zverejnení na rvebovom sídle
objednár atel'a,

4. Zmluva sa uzatvára na12 mesiacov tj na dobu určitú do 28.03.2017.

5. Dodrivatef vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určeqfrni objednávateťom v tejto anluve.

6. Z:l'.'r---,1a s:r::],. ,,,, h_:s*',._. že s: Str Z:l1rJ\ tlu obt.,znánlrl: a s jei oL,salrorll súhlasra. že
:.:- z,:-..'.'.: :3:,:_" :"::_s.r3 Z,1 :.:::a:]a :_a'.',::]:'.,-: :..j::::e:o\ 3 zn:]:r:: rc_':cs:'
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Cenová ponuka - plnenie kritérií Príloha ě. 1

1

CE 255A-HP Laser Jet 3015
originál ks 4ks I29,0o 516,00 l03,20 619,20

2.
CE 250 A HP color Laser Jet
CP 3525 black orieinál ks 2ks 127,o0 254.00 50.80 304,80

J.

CE 251A HP color Laser Jet
3525 cyan originál ks 2ks 236,o0 472,00 94,4a 566,40

4.
CE 252A HP color Laser Jet
CP 3525 yellow oroginál ks 2ks 236,00 472.00 94.40 566,40

5,

CE253 A -HP magneta
originál ks 2ks 236,00 472.00 94,400 566,40

6.
CE 310 A HP Laser Jet Pro
CP l025 originál ks 2ks 51,30 102.60 20,52 123.12

7.

CE 31 1 A HP Laser Jet Pro
CP l025 orieinál ks 2ks 52,90 105,80 2I 16 I29,96

8.

CE 312 A HP Laser Jet Pro
CP l025 orisinál ks 2ks 52,90 105,80 2l l6 129,96

9.
CE 3l3 A HP Laser Jet Pro
CP 1025 originál ks 2ks 52,90 l05.80 21 l6 129.96

l0.
CE 285 HP CE black -

náhrada ks 5ks t4,90 7 4,50 14,9a 89,40

1l
Q 594 A HP 1 160, 1320
náhrada ks 5ks 15,90 79,50 l5,90 95,40

12.
Q ]612 A HP l0l0. l0l2.
1015 .l018 náhrada ks 5ks 9,90 49,50 9.90 59,40

13.
Q 7553 A HP P2015 ,

nábrada ks l0 ks t4,30 l43,00 28,60 1,71,60

14. CE 505A HP P2035-náhrada ks 5ks 15,90 79,50 15,90 95,40

l5.
MLT-DI092 S Samsunp

- - --""--",O
SCX-4300 náhrada ks 2ks 22,9o 45,80 9.16 54,96

16.
HP CE 320A pre Laser Jet
Pro CM 14l5 FN ks 2ks 64,00 l28,00 25,60 153,60

11.

HP CE 321 Apre Laser Jet
Pro CM 1415 FN -orieinál ks 2ks 61,90 123.80 24,76 148.56

l8.
HP CE 322 Apre Laser Jet
Pro CM 1415 FN orieinál ks 2ks 61,90 l23,80 24,76 148,56

19.

HP CE 323 Apre Laser Jet
Pro CM 1415 FN orieinál ks 2ks 61,90 123.80 24,76 148.56

20.
Sada tonerov /6 ks/ E-T0801
až T0806 originál ks 2ks 64,40 l28,80 25,76 l54,56
Cena celkom na 12
mesiacov 3.706,00 741,20 4.441,20
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