RÁMCOVÁ DOHODA č. CRZ: 05056/2013-ESPF-GR0032/13.00
na dodávku originálnych tonerových a atramentových náplní do laserových a
atramentových tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov
uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Čl. I.
Účastníci dohody
Dodávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zápis:

CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27, 902 01 Pezinok
35 891 866
2021851084
SK2021851084
ČSOB
4001535929/7500
obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sro., vložka č. 32313/B
konajúci prostredníctvom: Branislav Strašiftak, konateľ
( ďalej len „dodávateľ“ )
a
Objednávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zápis:
konajúci prostredníctvom:

SR - Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
17 335 345
2021007021
nie je platcom DPH
Štátna pokladnica
7000001638/8180
obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: PO, vložka číslo 35/B
Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka
Ing. Róbert Poloni, námestník generálnej riaditeľky

(ďalej len „objednávateľ“)
Čl. II.
Úvodné ustanovenie
1. Účastníci dohody v tejto rámcovej dohode upravujú podmienky na dodávky originálnych
tonerových a atramentových náplní do laserových a atramentových tlačiarní,
fotokopírovacích strojov a faxov, ktoré budú realizované počas platnosti a účinnosti tejto
dohody.
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Čl. III.
Predmet plnenia
1. Predmetom tejto dohody je záväzok dodávateľa dodať originálne (nie recyklované)
tonerové a atramentové náplne do laserových a atramentových tlačiarní, fotokopírovacích
strojov a faxov v originálnom balení výrobcu (ďalej len „tovar“) pre potreby
objednávateľa. Technická a cenová špecifikácia je obsiahnutá v prílohe č. 1., ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody.
2. Predmetom tejto rámcovej dohody je zároveň záväzok objednávateľa dodaný tovar
prevziať a zaplatiť predávajúcemu cenu v zmysle čl. IV. tejto rámcovej dohody.
3. Dodávateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať predmet plnenia podľa tejto rámcovej
dohody na základe predmetu činnosti zapísaného v príslušnom registri.
Čl. IV.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za predmet plnenia je stanovená dohodou účastníkov dohody podľa zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi predmet plnenia v cenách uvedených
v prílohe č. 1. po celú dobu platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody. Uvedená cena je
konečná.
3. V cene za predmet plnenia sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa vrátane nákladov na
obaly a dopravu spojené s dodaním tovaru do miesta dodania a akékoľvek iné náklady
dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru (napr. odvoz a likvidácia použitých tonerových a
atramentových náplní, balenie predmetu plnenia). Dodávateľ garantuje a vyhlasuje, že po
celú dobu platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody nedôjde k navýšeniu ceny za
predmet plnenia.
4. Dohodnutú cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k rámcovej dohode
odsúhlaseného oboma účastníkmi dohody, a to len v prípade legislatívnych zmien
v oblasti daňových, colných, prípadne iných právnych predpisov ovplyvňujúcich
cenotvorbu.
5. Dodávateľ vystaví za dodanie tovaru faktúru, ktorá musí obsahovať zákonné náležitosti
v zmysle platných a účinných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa všetky
zákonné náležitosti v zmysle platných a účinných právnych predpisov, alebo ak
objednávateľ nesúhlasí s niektorou vyfakturovanou položkou, je objednávateľ oprávnený
vrátiť faktúru dodávateľovi; dodávateľ je povinný takto vrátenú faktúru opraviť v súlade
so skutočným stavom. Od doručenia opravenej a riadne vystavenej faktúry
objednávateľovi, plynie nová lehota jej splatnosti.
6. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi faktúru v lehote 30 kalendárnych dní odo
dňa jej doručenia.
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Čl. V.
Miesto plnenia a podmienky plnenia
1. Dodávateľ sa zaväzuje, na základe písomných objednávok objednávateľa, dodávať
objednávateľovi tovar, vrátane vykládky tovaru, v štandardnej kvalite a dopraviť tovar
vlastnými prostriedkami a pracovníkmi na vlastné náklady do miesta plnenia, ktorým je
sídlo Generálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15
Bratislava.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi tovar na základe objednávky najneskôr
v lehote 5 pracovných dní od doručenia objednávky. Tovar musí byť zabezpečený
obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
3. Objednávku podľa predchádzajúceho bodu môže objednávateľ uskutočniť písomne,
faxom, telefonicky, elektronickou poštou, alebo akýmkoľvek iným preukázateľným
spôsobom, vylučujúcim pochybnosti o jej obsahu.
4. Objednávateľ v deň dodania predmetu plnenia preverí, či je tovar dodaný v súlade
s objednávkou. V prípade, ak objednávateľ zistí nesúlad dodaného tovaru s
uskutočnenou objednávkou a/alebo zistí akékoľvek poškodenie, nefunkčnosť alebo
neúplnosť dodaného tovaru, má právo odmietnuť prevziať dodaný tovar, pričom v tomto
prípade sa dodávateľ dostáva do omeškania so splnením svojho záväzku a je povinný
dodať nový tovar, spĺňajúci kritéria podľa tejto rámcovej dohody a uskutočnenej
objednávky v dodatočnej primeranej lehote určenej objednávateľom, a zároveň je
objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie úrokov z omeškania v zmysle Čl. VII. tejto
rámcovej dohody V prípade, ak dodávateľ nedodá bezvadný tovar v súlade s
uskutočnenou objednávkou ani v dodatočnej primeranej lehote určenej objednávateľom, je
objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody.
5. Dodávateľ je povinný zabezpečiť odber, odvoz a likvidáciu (v zmysle platnej legislatívy)
použitých (vyradených) tonerových a atramentových náplní do laserových
a atramentových tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov na vlastné náklady. Tieto
činnosti sú zahrnuté v cene za predmet plnenia.
Čl. VI.
Záruka a zodpovednosť za vady
1. Dodávateľ je povinný dodať objednávateľovi objednaný tovar v množstve a akosti podľa
podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode a jednotlivých písomných objednávok;
v opačnom prípade má predmet plnenia vady.
2. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Dodávateľ taktiež zodpovedá za vady tovaru vzniknuté po jeho odovzdaní
objednávateľovi, ak boli spôsobené porušením povinností dodávateľa.
3. Záručná doba na predmet plnenia je minimálne 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa
prevzatia tovaru. Dodávateľ môže poskytnúť na konkrétny tovar dlhšiu záručnú dobu.
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1. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu predmetu plnenia uplatní bezodkladne,
najneskôr však do troch pracovných dní po zistení vád písomnou formou (poštovou
zásielkou, elektronicky alebo faxom), v neodkladných prípadoch aj telefonicky.
2. Dodávateľ je povinný vybaviť uplatnenú reklamáciu objednávateľa najneskôr v lehote 10
kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a to bezplatnou výmenou predmetu
plnenia bez vád, dodaním chýbajúcej časti predmetu plnenia, vrátením zaplatenej ceny za
predmet plnenia, prípadne primeranou zľavou z ceny, pričom právo voľby medzi
jednotlivými nárokmi má objednávateľ.
Čl. VII.
Sankcie
3. Ak je dodávateľ v omeškaní s plnením svojho zmluvného záväzku dodať tovar riadne
a včas, je objednávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa úrok z omeškania vo výške
0,05 % z celkovej ceny nedodaného tovaru za každý, i začatý deň omeškania. Tým nie je
dotknutý nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody.
4. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je dodávateľ oprávnený požadovať od
objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, i začatý deň
omeškania.
5. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-€
(slovom: päťtisíc eur) za každý jednotlivý prípad, ak dodá objednávateľovi predmet
plnenia, ktorý bude recyklovaný alebo bude od iného výrobcu ako od toho, ktorý je
uvedený na originálnom balení.
Čl. VIII.
Platnosť a účinnosť dohody
1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 24 mesiacov od
účinnosti dohody.
2. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Túto dohodu je možné ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná:
a) písomnou dohodou účastníkov dohody,
b) písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek účastníka dohody,
c) odstúpením od dohody objednávateľom.
4. Vypovedať dohodu písomnou výpoveďou je oprávnený ktorýkoľvek účastník dohody, a to
aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesačná a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhému účastníkovi dohody.
5. Objednávateľ je oprávnený od tejto dohody odstúpiť v prípade, ak dodávateľ naďalej
porušuje akékoľvek svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto dohody alebo zo všeobecne
záväzných právnych predpisov napriek tomu, že už bol na takéto porušovanie písomne
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upozornený objednávateľom s uvedením lehoty na zjednanie nápravy a/alebo na
odstránenie nedostatkov spôsobených porušením svojich zmluvných alebo zákonných
povinností a dodávateľ tak neurobil. Objednávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od tejto
dohody v súlade s Čl. V bod 4. tejto rámcovej dohody.
6. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od dohody dodávateľovi.
V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie bolo doručené na tretí deň od jeho
zaslania poštou doporučene na adresu sídla dodávateľa.
Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ nebolo v tejto rámcovej dohode dohodnuté inak, práva a povinnosti účastníkov
dohody, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
2. Akékoľvek nezhody, spory alebo nároky, vznikajúce z dohody alebo v súvislosti s ňou
budú riešené dohodou účastníkov dohody, ak k takejto dohode nedôjde, rozhodne
príslušný súd.
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že obsahu dohody porozumeli, text dohody je pre nich
dostatočne určitý a zrozumiteľný, dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne
nevýhodných podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.
4. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu,
z ktorých dodávateľ obdrží jeden rovnopis a objednávateľ obdrží tri rovnopisy.
V Pezinku, dňa

V Bratislave, dňa .................

Dodávateľ:

..............................................
Clean tonery s.r.o.
v zast. Branislav Strašiftak
konateľ

Objednávateľ:

........................................................
Slovenský pozemkový fond
v zast. Ing. Gabriela Matečná
generálna riaditeľka

.........................................................
Ing. Robert Poloni
námestník generálnej riaditeľky
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Príloha č. 1. – Technická a cenová špecifikácia predmetu plnenia
položka
č.

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

predmet zákazky

Ricoh originál toner
412638, black,
4300s, typ 1265 D
Canon originál ink
PG 40, black, 490s,
16 ml, 0615B001
Canon originál
toner CEXV 14,
black, 8300s,
0384B006
Canon originál
toner FX3, black,
2700s, 1557A003
Canon originál
toner FX 10, black,
2000s, 0263B002
hp originál toner
C7115X, black,
3500s
hp originál toner
Q2613A, black,
2500s
hp originál toner
Q2613X, black
hp originál ink
C1823D, No.23,
color, 640 s, 30 ml
hp originál ink
51645AE, No.45,
black, 930s, 42 ml
hp originál ink
C1823D, No.23,
color, 640s, 30 ml
hp originál toner
C4092A, black,
2500s, 92A
Hp originál ink
C4836AE, No.11,
cyan, 1750s, 28 ml
hp originál ink
C4837AE, No.11,
magenta, 1750s, 28
ml
Hp originál ink
C4838AE, No.11,
yellow, 1750s, 28 ml
hp originál ink
C4844AE, No.10,
black, 1400s, 69 ml
hp originál
C6578DE, No.78,
color, 450s, 19 ml

jednotková
cena v € bez
DPH

predpokla
dané
množstvo
v ks

cena celkom v €
bez DPH

58,00

4

232,00

12,20

2

24,40

20,40

33

673,20

42,00

1

42,00

40,90

2

81,80

55,00

4

220,00

53,00

2

106,00

62,00

32

1984,00

20,10

1

20,10

19,90

74

1472,60

20,10

1

20,10

38,00

18

684,00

23,50

14

329,00

23,50

14

329,00

23,50

14

329,00

23,50

20

470,00

21,50

83

1784,50
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

hp originál ink
C6656AE, No.56,
black, 520s, 19 ml
hp originál ink
C6657AE, No.57,
color, 500s, 17 ml
hp originál toner
C7115X, black,
3500s, 15X
hp originál ink
C8767EE, No.339,
black, 800s, 21 ml
hp originál ink
C9363EE, No.344,
color, 580s, 14 ml
hp originál ink
C9391AE, No.88 XL,
cyan, 1200s, 17,1 ml
hp originál ink
C9392AE, No.88XL,
magenta, 1200s,
17,1 ml
hp originál ink
C9393AE, No.88XL,
yellow, 1200s, 17,1
ml
hp originál ink
C9396AE, No.88XL,
black, 2350s, 58,9
ml
hp originál ink
C9412A, No.38,
matte black
hp originál ink
C9413A, No.38,
photo black
hp originál ink
C9414A, No.38, light
gray
hp originál ink
C9415A, No.38,
cyan
hp originál ink
C9416A, No.38,
magenta
hp originál ink
C9417A, No.38,
yellow
hp originál ink
C9418A, No.38, light
cyan
hp originál ink
C9419A, No.38, light
magenta
hp originál ink
C972AE, No.920XL,
cyan, 700s
hp originál ink
C973AE, No.920XL,

13,90

151

2098,90

22,00

95

2090,00

55,00

4

220,00

20,90

57

1191,30

23,00

46

1058,00

16,20

201

3256,20

16,20

151

2446,20

16,20

258

4179,60

21,20

274

5808,80

22,00

15

330,00

22,00

15

330,00

22,00

16

352,00

22,00

14

308,00

22,00

15

330,00

22,00

17

374,00

22,00

13

286,00

22,00

13

286,00

8,00

164

1312,00

8,00

160

1280,00
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

magenta, 700s
hp originál ink
C974AE, No.920XL,
yellow, 700s
hp originál ink
C975AE, No.920XL,
black
hp originál toner
CE250X, black,
10500s
hp originál toner
CE251A, cyan, 7000
s
hp originál toner
CE252A, yellow,
7000s
hp originál toner
CE253A, magenta,
7000s
hp originál toner
CE505X, black,
6500s, 05X, high
capacity
hp originál toner
Q1338A, black,
12000s, 38A
hp originál toner
Q5949A, black,
2500s, 49A
hp originál toner
Q5949X, black,
6000s, 49X, high
capacity
hp originál toner
Q7553X, black,
7000s, 53X
Panasonic originál
toner KX-FA83E,
black, 2500s
Canon originál
toner NPG1, black,
15200s, 1372A005, 4
x 190g
Hp originál tlačová
hlava C9381A,
No.88, black/ yellow
Hp originál tlačová
hlava C9382A,
No.88,
magenta/cyan
Ricoh originál toner
412638, black,
4300s, typ 1265D
Ricoh originál toner
412641, black,
3500s, typ 1275D
Ricoh originál toner
885266, black,
13200s, typ 2220D

8,00

164

1312,00

19,50

171

3334,50

105,00

6

630,00

165,00

3

495,00

165,00

3

495,00

165,00

3

495,00

99,00

48

4752,00

90,00

1

90,00

49,00

2

98,00

95,00

33

3135,00

100,00

62

6200,00

23,00

5

115,00

35,00

8

280,00

41,50

27

1120,50

41,50

35

1452,50

69,50

7

486,50

65,50

3

196,50

19,50

51

994,50
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Ricoh originál toner
841040, 841001,
black, 10500s,
Ricoh MP 2500
Toshiba originál
toner T-281CE-K,
black, eSTUDIO281c,
351c,451c, 27000s
Toshiba originál
toner T4530E, black,
30000s
Ricoh originál toner
841504, 841587,
black, 10000s,
Ricoh MPC2551
Ricoh originál toner
841505, cyan,
9500s, Ricoh
MPC2551
Ricoh originál toner
8410506, magenta,
9500s, Ricoh
MPC2551
Ricoh originál toner
841507, yellow,
9500s, Ricoh
MPC2551
Xerox originál toner
006R01462, yellow,
15000s
Xerox originál toner
006R01463
magenta, 15000s
Xerox originál toner
006R01464, cyan,
15000s

25,50

30

765,00

26,15

2

52,30

59,00

8

472,00

28,00

52

1456,00

84,00

48

4032,00

84,00

45

3780,00

84,00

52

4368,00

75,00

52

3900,00

75,00

48

3600,00

75,00

45

3375,00

65

Xerox originál toner
006R01461, black,
22000s

44,00

52

2288,00

66

Xerox originál valec
013R00657, black,
67000s

85,00

52

4420,00

67

Xerox originál valec
013R00660, cyan,
51000s

85,00

45

3825,00

68

Xerox originál valec
013R00659,
magenta, 51000s

85,00

48

4080,00

69

Xerox originál valec
013R00658, yellow,
51000s

85,00

52

4420,00

70

Xerox originál toner
006R01517, black,
26000s

72,50

52

3770,00

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64
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71

Xerox originál toner
006R01518, yellow,
15000s

72,00

52

3744,00

72

Xerox originál toner
006R01519,
magenta, 15000s

72,00

48

3456,00

73

Xerox orignál toner
006R01520, cyan,
15000s

72,00

45

3240,00

x

x

121 064,00

Celková cena spolu
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