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KÚPNA ZMLUVA 
  na dodávku originálnych tonerov  

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Predávajúci:  

 

Obchodné meno:   CLEAN TONERY, s.r.o.  

Sídlo organizácie:   Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok   

V mene organizácie koná:   Branislav Strašifták, konateľ 

Bankové spojenie:     

Číslo účtu:      

IČO:      35891866 

DIČ:      2021851084 

IČ DPH:     SK2021851084 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka č. 32313/B 

 

Kupujúci: 

 

Obchodné meno:        Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky                        

Sídlo organizácie:       Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava                            

Štatutárny zástupca:    prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ           

IČO:                            00151882                                                                              

IČO DPH:                   SK2020798395                                                  

Bankové spojenie:       

Číslo účtu:      

Zapísaný:                    Register organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky                            

Internetová adresa:      www.cvtisr.sk   

 

 (ďalej len „kupujúci“)  

 

Východiskovým podkladom na uzavretie tejto kúpnej zmluvy na dodávku originálnych 

tonerov je úspešná ponuka predávajúceho zo dňa 15.10.2014, predložená do zákazky, ktorá 

nie je nadlimitnou ani podlimitnou a bola realizovaná podľa § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).   
 

Čl. II. 

PREDMET ZMLUVY A SPÔSOB PLNENIA 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať originálne tonery  (ďalej ťiež 

„tovar“ alebo „predmet zmluvy“), podľa kalkulácie a špecifikácie predmetu zmluvy uvedenej 

v prílohe č. 1 zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy,  vrátane nasledujúcich 

súvisiacich služieb:  

2.1.1  zabezpečenie dopravy: doprava tovaru na miesta plnenia predmetu zmluvy podľa 

článku 3 bodu 3.1 , najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky 

vyhotovenej na základe tejto zmluvy,  

2.1.2  zabezpečenie vykládky: vyloženie  tovaru v mieste plnenia ,  
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2.1.3  zabezpečenie ekologickej likvidácie použitých obalov: odber a ekologická likvidácia 

prázdnych tonerových kaziet a obalov, ktoré predávajúci dodal kupujúcemu,  

2.1.4  zabezpečenie bezplatných opráv tovaru  počas záručnej doby.  

 

2.2   Plnenie predmetu zmluvy sa bude realizovať na základe písomných objednávok 

vystavených kupujúcim počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.   

 

2.2.1  V jednotlivých objednávkach bude uvedená špecifikácia tovaru, farba požadovaného  

toneru, obchodné označenie originálneho tonera, a pod.), požadované množstvo, 

termín dodania, cena a miesto plnenia. Kupujúci tiež v každej objednávke uvedie 

kontaktné údaje zodpovedného zástupcu kupujúceho určeného na kontakt s 

predávajúcim.  

2.2.2   Za záväznú objednávku sa považuje objednávka zaslaná elektronickou poštou na 

adresu (strasiftak@clean-tonery.sk). Predávajúci po prevzatí objednávky potvrdí 

kupujúcemu správou zaslanou elektronickou poštou čas prevzatia objednávky a 

predpokladaný termín dodania predmetu zmluvy.  

2.2.5  Neakceptovanie objednávky zo strany predávajúceho sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy.  

2.2.6 Odovzdanie predmetu zmluvy kupujúcemu uskutoční zodpovedný zástupca 

predávajúceho v mieste plnenia,  v  špecifikácii, termíne, cene a množstve uvedených 

v objednávke.. Dopravu na miesto plnenia určené v objednávke zabezpečuje 

predávajúci na vlastné náklady a nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté na 

predmete zmluvy až do jeho odovzdania kupujúcemu.  

2.2.7  Dodávka predmetu zmluvy sa považuje za splnenú jej odovzdaním zodpovedným 

zástupcom predávajúceho a prevzatím v mieste plnenia predmetu zmluvy 

zodpovedným zástupcom kupujúceho, ktorý vykoná kontrolu špecifikácie a množstva 

predmetu zmluvy. Predmet zmluvy v objednávke sa bude preberať na základe 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu (ďalej tiež dodací list), ktorý odsúhlasia a 

potvrdia zodpovední zástupcovia oboch zmluvných strán (bod 2.2.1).  

2.2.8  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať kupujúceho o 

vzniku akejkoľvek udalosti alebo okolnosti, ktorá sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.  

2.2.9  Kupujúci sa zaväzuje za riadne a včas dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v 

súlade s prílohou č. 1 k tejto zmluve.  

2.2.10 Tovar, ktorý tvorí predmet zmluvy, musí byť certifikovaný a schválený na dovoz a 

predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a musí vyhovovať 

platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom 

platným na území Slovenskej republiky.  
 

Čl. III 

TERMÍN, MIESTO DODANIA A MNOŽSTVO 
3.1 Miesto dodania:  

 Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava, 

 Centrum vedecko-technických informácií SR,  Staré Grunty 52, 842 44  Bratislava. 

Miesto dodania v zmysle tohto bodu zmluvy bude špecifikované v  objednávke.  

 

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do miesta dodania určeného v písomnej objednávke, 

a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. Spolu s dodaním tovaru odovzdá kupujúcemu aj doklady potrebné na 

prevzatie a užívanie predmetu zmluvy.   
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3.3 Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu termín dodania tovaru do miesta dodania 

najneskôr 1 pracovný deň pred jeho doručením. V prípade porušenia tejto povinnosti nie je 

kupujúci povinný prevziať tovar v deň jeho doručenia, ale až v nasledujúci pracovný deň. 

Náklady spojené s odmietnutím prevzatia takejto dodávky znáša predávajúci.  

 

3.4 Kupujúci sa zaväzuje prevziať  tovar, ktorý bol dodaný riadne a včas, t.j. tovar a jeho 

dodávka bude v súlade s príslušnými požiadavkami kupujúceho uvedenými v objednávke a v 

tejto zmluve. Inak  si  kupujúci  vyhradzuje právo  tovar neprevziať a nezaplatiť kúpnu cenu.  

 

Čl. IV 

KÚPNA CENA 
4.1 Cena predmetu zmluvy bude stanovená dohodou zmluvných strán v EUR,v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov bez možnosti 

úpravy.   
 

4.2 Celková kúpna  cena predmetu zmluvy je dohodnutá nasledovne:  

 

Celková kúpna cena  bez DPH 11 799,90 EUR,   

Sadzba DPH 20% a výška DPH 2 359,98 EUR   

Celková  kúpna cena vrátane DPH 14 159,88 EUR    

Slovom: Štrnásťtisícstopäťdesiatdeväť Eur, osemdesiatosem Centov   

 

4.3 Kalkulácia jednotkových cien tovaru je súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve a obsahuje 

všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu zmluvy (dodávky, dopravy, 

vykládky, ekologickej likvidácie použitých obalov, pričom zohľadňuje aj obaly, ktoré sa 

vykupujú a pod.).  

 

4.4 Predávajúcemu nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do 

ceny predmetu zmluvy.  
 

Čl. V 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
5.1 Úhrada kúpnej ceny podľa čl. IV bude realizovaná formou bezhotovostného platobného 

styku bez zálohovej platby na základe čiastkového plnenia predmetu zmluvy (na základe 

objednávky).  

 

5.2 Úhrada kúpnej ceny za jednotlivé čiastkové plnenia predmetu zmluvy, na základe 

písomných objednávok, bude realizované priebežne na základe samostatného daňového 

dokladu – faktúry. Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom podpísania 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu poverenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

Odovzdávací a preberací protokol bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť každej faktúry.  

 

5.3 Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do podateľne 

kupujúceho.  

5.4 Predávajúcim vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená predávajúcim nebude obsahovať všetky zákonom 

stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci má 
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právo takúto faktúru vrátiť predávajúcemu na jej doplnenie, resp. opravu a predávajúci je 

povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s 

novou lehotou splatnosti. 

 

Čl. VI 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
6.1 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar v dohodnutom čase, v množstve, rozsahu, kvalite a 

v prevedení podľa podmienok dohodnutých v zmluve. 

  

6.1.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať len originálne tonery, ktoré sú predmetom tejto kúpnej 

zmluvy, t.j. tonery , odporučené výrobcom zariadení výpočtovej techniky pre dané zariadenie.  

 

6.1.2 Odovzdanie a prevzatie tovaru bude potvrdené na dodacom liste, ktorý bude podpísaný 

oprávnenými osobami predávajúceho a kupujúceho. 
 

6.1.3 Kupujúci si vyhradzuje právo kontroly originality dodaných tonerov  pri ich preberaní. 

Pokiaľ kupujúci zistí, že niektoré dodané tonery  nie sú originálmi predpísanými výrobcom 

zariadenia, kupujúci má právo celú dodávku odmietnuť. 

 

6.2 Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdania kupujúcemu má a počas stanovenej 

záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami.  

 

6.3 Predávajúci dodá tovar, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej 

republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, 

STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.  

 

6.4 Záručná lehota na dodaný tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia na základe 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu.  

 

6.5 Predmet zmluvy, ktorý nezodpovedá zmluvne dohodnutým podmienkam, je predávajúci 

povinný vymeniť v lehote do 48 hodín od oznámenia jeho vady, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak.  

 

6.6 Ak predávajúci neodstráni vadu v dohodnutom termíne alebo ak je vada neopraviteľná, 

kupujúci má právo, aby mu predávajúci poskytol bezodplatne iný predmet zmluvy, ktorý je 

určený na ten istý účel.  

 

6.7 Kupujúci nie je povinný zaplatiť kúpnu cenu, ak pre vadu, ktorú nespôsobil, nemohol 

predmet zmluvy užívať dohodnutým spôsobom.  

 

6.8 Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. 

Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.  

 

6.9 Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho dňom riadneho splnenia 

záväzku, t.j. dňom podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu poverenými 

zástupcami oboch zmluvných strán  
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Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 
7.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru v dohodnutých termínoch vrátane 

poskytnutia súvisiacich služieb, je kupujúci oprávnený uplatniť si nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny dodávaného tovaru na základe objednávky, 

za každý , aj začatý deň omeškania,.  

 

7.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v dohodnutej lehote je predávajúci 

oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej nariadením 

vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.  

 

7.3 V prípade dodania vadného tovaru, okrem nárokov z vád tovaru upravených v § 436 

Obchodného zákonníka, kupujúci je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

0,5 % z ceny vadného tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 

7.4 Úhradou zmluvnej pokuty sa predávajúci nezbavuje povinnosti pokračovať v plnení 

predmetu zmluvy, ani nahradiť škodu, ktorá porušením povinností vznikla.  

 

7.5 Uhradením zmluvnej pokuty tiež nezaniká nárok kupujúceho na náhradu škody.  

 

7.6 Pri nebezpečenstve škody na tovare platia ustanovenia § 455 a nasl. Obchodného 

zákonníka.  

 

7.7 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné 

strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, resp. 

Občianskeho zákonníka.  

Čl. VIII 

SKONČENIE ZMLUVY 
8.1 Zmluva je uzatvorená do vyčerpania finančného limitu  14 160,00   EUR vrátane DPH 

najdlhšie do 31.3.2015  

8.2 Dôvodom na odstúpenie od zmluvy kupujúcim  je podstatné porušenie zmluvy  

predávajúcim a to:  

8.2.1 predávajúci nie je schopný dodať tovar alebo nedodá tovar za cenu určenú v kalkulácii 

ceny uvedenej v prílohe č. 1 zmluvy v požadovanej kvalite a špecifikácii.  

8.2.2 omeškanie s dodávkou tovaru (o viac ako 30 kalendárnych  dní),  

8.2.3. Odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom doručenia písomného   odstúpenia od zmluvy 

druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zmluva zaniká.  

 

Čl. IX 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.  

 
9.2 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka v platnom znení, Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona o verejnom 

obstarávaní a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

 

9.3 Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov podpísaných 

obidvoma zmluvnými stranami a to  iba v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
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9.4 Predávajúci berie na vedomie, že Kupujúci je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z v znení neskorších predpisov povinný 

zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.  

Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ako aj so 

zverejnením  dokumentov súvisiacich s dodaním predmetu zmluvy podľa § 49a) zák. č. 

25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v Profile verejného obstarávateľa. Tento súhlas 

udeľuje predávajúci bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

 

9.5 Ak predávajúci použije na čiastkové plnenia predmetu zmluvy subdodávateľov, zoznam 

týchto subdodávateľov bude tvoriť prílohu č. 2 k zmluve. V prípade, že niektorí zo  

subdodávateľov nebude v okamihu podpísania zmluvy známy a vstúpi do procesu v priebehu 

plnenia predmetu zmluvy, predávajúci je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť   

kupujúcemu do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom 

  

9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je im dostatočne určitý a zrozumiteľný, je 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

9.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva sú určené pre kupujúceho a dva 

pre predávajúceho.   

 

9.8  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:   

 

Príloha č.1: Kalkulácia a špecifikácia predmetu zmluvy   

Príloha č.2: Zoznam subdodávateľov ak sa budú podielať na plnení predmetu zákazky. 

Prípadne čestné vyhlásenie predávajúceho, že predmet zákazky nebude zabezpečovať 

prostredníctvom subdodávateľov.  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 28.10.2014                           V Pezinku,  dňa  27.10.2014 

za kupujúceho  :     za predávajúceho :   

 

 

 

 

 

                  

…………………………...................                                                               

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., 

generálny riaditeľ 

       

 

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

Branislav Strašifták, konateľ 

 

 



Príloha č.1                                                Špecifikácia a kalkulácia ceny. 

P.č

. 
Výrobca - Tlačiareň Toner Množ

stvo 

v ks 

Cena za 

1 ks v 

EUR bez 

Dph 

Cena za 

množstvo 

v EUR bez 

DPH 

20 % 

DPH 

Cena za 

množstvo 

v EUR s 

DPH 

1 HP Color Laser Jet 

CP3505n  

Q7581A-cyan 1 96,00 96 19,2 115,2 

2 Q7582A-yellow 1 96,00 96 19,2 115,2 

3 Q7583A-magenta 1 96,00 96 19,2 115,2 

4 Q 6470A black 1 87,00 87 17,4 104,4 

5 HP LASER Jet Q7553A - čierny 1 58,30 58,3 11,66 69,96 

6 HP Laser Jet  5100 C4129X  1 131,00 131 26,2 157,2 

7 Océ 665 Cyan - 26901522 2 31,00 62 12,4 74,4 

8 Magenta - 26901523 2 44,00 88 17,6 105,6 

9 Yellow - 26901520 2 44,00 88 17,6 105,6 

10 Black - 26901521 2 44,00 88 17,6 105,6 

11 Océ 2075 Toner F4 - 1060033667 1 86,00 86 17,2 103,2 

12 HP LaserJet CP6015xh CB380A (CP6015) 1 140,00 140 28 168 

13 CB381A (CP6015) 1 180,00 180 36 216 

14 CB382A (CP6015) 1 180,00 180 36 216 

15 CB383A (CP6015) 1 180,00 180 36 216 

16 Hewlett Packard HP Q7516A 1 112,00 112 22,4 134,4 

17 Hewlett Packard HPQ7553A 1 58,30 58,3 11,66 69,96 

18 Hewlett Packard HP Q6470A - čierny 1 87,00 87 17,4 104,4 

19 Hewlett Packard HP Q7583A - červený 1 96,00 96 19,2 115,2 

20 Hewlett Packard HP Q7581A - modrý 1 96,00 96 19,2 115,2 

21 Hewlett Packard HP Q7582A - žltý 1 96,00 96 19,2 115,2 

23 Toshiba estudio 167 T-1640E-24K 2 29,00 58 11,6 69,6 

24 HP LaserJet 2600n Q6000A black 1 54,00 54 10,8 64,8 

25 CANON i-SENSYS 

MF8450 

CRG-717M  2 81,00 162 32,4 194,4 

26 CRG-711BK 1 83,00 83 16,6 99,6 

27 CRG-717C 1 81,00 81 16,2 97,2 

28 CRG-717Y 1 81,00 81 16,2 97,2 

29 OKI C5700 OKI 4338190 Pack of 4 tonners 

(43324408/43381907/43381906/4

3381905) 

1 255,00 255 51 306 

30 Minolta color 2400w Minolta Cyan (1710587-003) 1 56,00 56 11,2 67,2 

31 Minolta Black (1710587-004) 1 56,00 56 11,2 67,2 

32 CANON LBP 6000 CRG 725 1 38,50 38,5 7,7 46,2 

33 HP LaserJet P1102 CB 285A-85A 1 40,10 40,1 8,02 48,12 

34 HP HP Q2673A 1 92,00 92 18,4 110,4 

35 HP HP Q2671A 1 92,00 92 18,4 110,4 

36 HP 1300 Q2613A 1 59,50 59,5 11,9 71,4 

37 HP LaserJet 6L HP C3906A 1 46,00 46 9,2 55,2 

38 Xerox Docuprint P1210 106R00442 1 60,00 60 12 72 

39 Konica Minolta TN114 4 22,00 88 17,6 105,6 

40 Konica Minolta TN211 4 33,00 132 26,4 158,4 

41 HP Q5949A (49A) 6 57,00 342 68,4 410,4 

42 HP Laser Jet  1150  Q2624A (24A) 1 50,00 50 10 60 

43 HP Color Laser Jet 

CP3525n 

CE251A C 1 145,00 145 29 174 



44 HP Color Laser Jet CM 

1017 MFP 

Q6000A - black 1 52,00 52 10,4 62,4 

45 Q6001A - cyan 1 57,60 57,6 11,52 69,12 

46 Q6002A - yellow 1 57,60 57,6 11,52 69,12 

47 Q6003A - magenta 1 57,60 57,6 11,52 69,12 

48 LEXMARK C 544  C544 X1KG 6 k 1 76,00 76 15,2 91,2 

49 C544 X1MG 4 k 1 76,00 76 15,2 91,2 

50 CANON i-SENSYS MF 

9220Cdn 

CANON 711 2 83,00 166 33,2 199,2 

51 CANON 712 1 106,00 106 21,2 127,2 

52 CANON 713 1 106,00 106 21,2 127,2 

53 CANON 714 1 106,00 106 21,2 127,2 

54 AFICIO MP C2551 AD 

RICOH 

RICOH C2551 čierna 6 25,00 150 30 180 

55 RICOH C2551 žltá 2 77,00 154 30,8 184,8 

56 RICOH C2551 modrá 2 77,00 154 30,8 184,8 

57 RICOH C2551 červená 2 77,00 154 30,8 184,8 

58 HP LJ CP2025 dn 

/CM2320 FFMFP/ 

HP  CC530 A 4 57,00 228 45,6 273,6 

59 HP  CC531 A 3 65,00 195 39 234 

60 HP  CC532 A 3 65,00 195 39 234 

61 HP  CC533 A 3 65,00 195 39 234 

62 HP LJ 1022/3020/3030 

2-balenie 

HP Q2612 AD 21 72,00 1512 302,4 1814,4 

63 SHARP AR-M160 /163/ SHARP AR 202 T 2 38,00 76 15,2 91,2 

64 HP LJ M 1120n HP CB 436 A 3 38,00 114 22,8 136,8 

65 HP LaserJet P1606dn HP 78A (CE278A) 4 38,00 152 30,4 182,4 

66 OCÉ CS 240 G-TN611K 7 79,80 558,6 111,72 670,32 

67 OCÉ CS 240 G-TN611Y 5 113,50 567,5 113,5 681 

68 OCÉ CS 240 G-TN611M 5 113,50 567,5 113,5 681 

69 OCÉ CS 240 G-TN611C 5 113,50 567,5 113,5 681 

70 OCÉ CS 240 Waster Toner Box 2 37,50 75 15 90 

71 Canon MG5550 Canon CLI551, 4x 7ml - 

originálny (6509B009)  

6 27,60 165,6 33,12 198,72 

72 HP LJ P2050 CE505A 6 53,00 318 63,6 381,6 

73 Konica Minolta Bizhub 

215 

TN118 3 42,90 128,7 25,74 154,44 

74 HP 305 A  CE 410A – čierny   2 54,00 108 21,6 129,6 

75 CE 412A – žltý  1 69,00 69 13,8 82,8 

76 CE 413A – červený 1 69,00 69 13,8 82,8 

77 CE 411A – modrý  1 69,00 69 13,8 82,8 

78 Samsung Xpress M 2875 

ND  

Samsung MLT-D116L čierny  2 39,50 79 15,8 94,8 

79 Minolta CSPRO EP 2030 Toner 204B 1 45,00 45 9 54 

  Celková cena špecifikovaného predmetu zákazky vrátane 

dopravy na miesto určenia       

    11799,9 2359,98 14159,88 

 
V Bratislave, dňa ................                                   V ................... dňa  ........................ 
za kupujúceho  :     za predávajúceho :                  
 

…………………………...................                                                               
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., 
generálny riaditeľ 

        

................................................. 
Branislav Strašifták, konateľ 

 




