
Rámcová dohoda č. Z202110834_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
IČ DPH: nie sme platcam
Bankové spojenie: IBAN: SK5481800000007000519082
Telefón: 0517081324

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Next Team, s.r.o.
Sídlo: Budovateľská 48, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 36487104
DIČ: 2020015514
IČ DPH: SK2020015514
Bankové spojenie: IBAN: SK1075000000004000365614
Telefón: +421905633047

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čierno-biele tonery a valce do tlačiarní
Kľúčové slová: tonery, valce
CPV: 30125100-2 - Tonerové náplne; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Toner: Xerox B205/B210/B215 originálny (Black)

2. Valec: Xerox B205/B210/B215 originálny

Položka č. 1: Toner: Xerox B205/B210/B215 originálny (Black)

Funkcia

Toner: Xerox B205/B210/B215 originálny (Black)

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Toner: Xerox B205/B210/B215 originálny (Black) ks 372

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

výťažnosť tonerovej náplne Xerox B205/B210/B215 
originálny (Black) garantovaný počet strán: 3000

Položka č. 2: Valec: Xerox B205/B210/B215 originálny

Funkcia

Valec: Xerox B205/B210/B215 originálny

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Valec: Xerox B205/B210/B215 originálny ks 118
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Valec: Xerox B205/B210/B215 originálny garantovaný počet strán: 10 000

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Rámcová dohoda sa uzatvára do 31.12.2021.

Rámcová dohoda bude plnená na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnych potrieb objednávateľa, počas platnosti 
zmluvy, alebo do vyčerpania vysúťaženej ceny. Čiastkové objednávky budú dodávateľovi zasielané elektronicky (e-mailom).

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Predložené jednotkové ceny sú počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody maximálne.

Dodávateľ sa zaväzuje doručiť tovar naraz do 3 prac. dní od obdržania objednávky, ak sa s objednávateľom nedohodne inak. 
Každá čiastková objednávka bude fakturovaná osobitne bezprostredne po dodaní tovaru.

Dodávateľ pri dodaní tovaru predloží dodací list, prípadne aj faktúru, ktorá musí obsahovať rozpis jednotlivých položiek s 
jednotkovou cenou bez DPH, DPH, cenu s DPH a celkovú cenu za dodané množstvo plnenia bez DPH, DPH a cenu s DPH. 
Dodací list podpísaný oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu faktúry.

Záruka funkčnosti originálu predmetu obstarania (tonerov).

Záruka funkčnosti originálu predmetu obstarania (valcov).

Pri všetkých zariadeniach používajúcich predmet obstarávania plná zmluvná záruka na tlačiarne v ktorých budú tonery použité
a záručná oprava tlačiarní na mieste – ide o veľkokapacitné vakcinačné centra v Prešove, Poprade, Humennom, Starej 
Ľubovni a Bardejove (tlačiarne sú v záruke) v prípade poruchy zapríčinenej tonerom.

Bezplatný osobný dovoz predmetu obstarania na adresu sídla Objednávateľa a bezplatná ekologická likvidácia použitých a 
prázdnych tonerov.

Splatnosť faktúry do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Tonery a valce musia byť po rozbalení čisté, bez akéhokoľvek náznaku znečistenia.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Námestie mieru 2

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

7
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3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: súbor
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 13 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 16 000,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 04.06.2021 11:04:02

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

Dodávateľ:
Next Team, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3 


		2021-06-04T11:04:02+0200
	EKS PDF PODPIS




