
 

Kúpna zmluva 
 

uzavretá v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 
Zmluvné strany: 
 
Kupujúci:   Centrum vedecko-technických informácií  

Slovenskej republiky  
Sídlo:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava  

Zastúpený:   prof. RNDr. Ján Turňa CSc. 
    riaditeľ 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000064743/8180 

IČO:    00 151 882 
DIČ:    2020798714 
 
Kontaktná osoba:  
Jarmila Matejovová, tel.č.: 02/69 253 120, e-mail: jarmila.matejovova@cvtisr.sk 
 
a 
 
Predávajúci:   CLEAN TONERY, s.r.o. 
Sídlo:     Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok 
                                       
Zastúpený:    Branislav Strašifták, konateľ  
     
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:           
IČO:                35891866 
DIČ:                      2021851084 
 
Kontaktná osoba:  Branislav Strašifták, tel.č.: 0903 433 234, e-mail: strasiftak@clean-tonery.sk 
 

Preambula 
 

Predmetom zmluvy je dodávka originálnych tonerov a originálnych cartridgov do 
výpočtovej techniky pre potreby realizácie projektov ŠF EU financovaných v rámci 
operačného programu Výskum a vývoj a pre prevádzkové potreby kupujúceho. 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa tovaru - originálnych tonerov a originálnych 

cartridgov špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.   
 
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar za podmienok stanovených touto zmluvou, 

odovzdať doklady vzťahujúce sa na tovar a previesť na kupujúceho vlastnícke právo a 
kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. 



 
3. Z prílohy č. 1 tejto kúpnej zmluvy vyplýva cena za jednotlivé položky kúpnej zmluvy. 

Počet kusov za jednotlivé položky kúpnej zmluvy podľa prílohy č. 1 je uvedený ako 
predpokladaný, pričom kupujúci si vyhradzuje právo upraviť skutočne odobraté 
množstvo predmetu zmluvy a to v závislosti od skutočnej potreby v priebehu trvania tejto 
zmluvy. 

 
4. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar  podľa tejto kúpnej zmluvy v hodnote maximálne 

podľa článku III. bod 2. tejto kúpnej zmluvy  a previesť na kupujúceho vlastnícke právo 
k tovaru. 

 
Čl. II 

Spôsob plnenia predmetu zmluvy 
 

1. Zmluva bude plnená na základe písomných objednávok kupujúceho, ktoré budú 
obsahovať najmä vymedzenie tovaru podľa členenia uvedeného v Prílohe č. 1 
zmluvy, požadované množstvo a cenu tovaru. Miesto dodania predmetu zmluvy je 
sídlo kupujúceho. 

 
2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar v lehote do 7 kalendárnych dní 

od dátumu doručenia objednávky e-mailom, faxom alebo poštou, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

 
3. V prípade, ak predávajúci neodovzdá tovar v požadovanom množstve, kvalite t.j. 

originál toneru alebo cartridgu predpísaný výrobcom pre dané zariadenie podľa 
Prílohy č. 1 tejto zmluvy  a na požadovanom mieste, je kupujúci oprávnený si za 
každé samostatné porušenie vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 30 % 
z dohodnutej kúpnej ceny za príslušnú dodávku v lehote do 15 dní odo dňa uplynutia 
lehoty podľa bodu 2 tohto článku; tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu 
škody. 

 
4. 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. 
Kupujúci je oprávnený započítať zmluvnú pokutu proti kúpnej cene alebo jej časti. 

 
Čl. III 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

1. Jednotkové ceny za jednotlivé typy tovaru sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
Jednotkové ceny predstavujú ceny z ponuky úspešného uchádzača, ktorého ponuku 
prijal kupujúci, ako verejný obstarávateľ na základe výsledku elektronickej aukcie 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
2. Celková cena dohodnutá zmluvnými stranami je 23 390,- EUR (slovom: 

dvadsaťtritisíctristodeväťdesiateuro) vrátane DPH, z toho 3 898,33 EUR (slovom: 
tritisícosemstodeväťdesiatosemeuro a tridsaťtricentov.) DPH za celý predmet zmluvy a je 
výsledkom kalkulácie ceny podľa prílohy č. 1 tejto kúpnej zmluvy. 

 
3. Jednotkové ceny za jednotlivé typy tovaru uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sú 

uvedené vrátane všetkých nákladov, ktoré súvisia s dodaním tovaru vrátane nákladov 



na dopravu, nákladov na vykládku do miesta určenia a vrátane zabezpečenie 
ekologickej likvidácie použitých obalov, ktoré predávajúci dodal kupujúcemu.    

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu nebudú počas plnenia predmetu 

zmluvy poskytované preddavky. 
 

5. Kúpna cena je uhradená okamihom odpísania finančných prostriedkov z účtu 
kupujúceho. 

 
6. Úhradu za dodaný a prevzatý tovar bude kupujúci uhrádzať na základe riadne 

vystaveného daňového dokladu predávajúcim, ktorého splatnosť je 100 dní od jeho 
prevzatia poštovým prepravcom. V prípade omeškania sa kupujúceho s úhradou je 
predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,01 % za každý deň 
omeškania. 

 
7. Predávajúci vystavenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF zašle 

elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho: jarmila.matejovova@cvtisr.sk a to 
bezodkladne po jej vystavení. Predávajúci vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou 
sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 
kupujúceho. 

 
8. Ak daňový doklad nespĺňa obsahové a formálne náležitosti požadované podľa platnej 

legislatívy, alebo ak neboli splnené predchádzajúce podmienky k vystaveniu a úhrade 
faktúry, kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť a písomne požiadať predávajúceho na 
odstránenie nedostatkov. Predávajúci je povinný podľa charakteru nedostatku 
vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti a poslať ju 
kupujúcemu v písomnej aj v elektronickej podobe. V takomto prípade nová lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť v deň nasledujúci po dni, kedy boli zistené nedostatky 
odstránené a kupujúcemu doručená nová faktúra. 

 
Čl. IV 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať len originálne tonery a originálne cartridge, ktoré sú 
predmetom tejto kúpnej zmluvy predpísané daným výrobcom zariadení výpočtovej 
techniky uvedenej v Prílohe č. 1 zmluvy. 

 
2. Odovzdanie a prevzatie tovaru bude potvrdené na dodacom liste, ktorý bude 

podpísaný oprávnenými osobami predávajúceho a kupujúceho. 
 

3. Kupujúci si vyhradzuje právo kontroly originality dodaných tonerov a cartridgov pri 
ich preberaní. Pokiaľ kupujúci zistí, že niektoré dodané tonery alebo cartridge nie sú 
originálmi predpísanými výrobcom zariadenia, kupujúci má právo celú dodávku 
odmietnuť. 

 
4. V prípade, že sa po prevzatí tovaru dodatočne preukáže, že predávajúci nedodal 

originálny toner alebo originálny cartridge predpísaný výrobcom daného zariadenia 
v zmysle tejto zmluvy a takýto toner alebo cartridge spôsobí škodu na zariadení 
kupujúceho, ktorú potvrdí výhradný distribútor originálnych tonerov danej značky 
v Slovenskej republike, je predávajúci povinný vzniknutú škodu uhradiť v plnom 
rozsahu.  

 



5. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy,  
s príslušnou objednávkou a podľa pokynov kupujúceho v súlade s jeho potrebami. 

 
6. Prevzatím tovaru prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare 

z predávajúceho na kupujúceho. 
 
4. V prípade, že tovar bude dodaný s vadami, aj keď sa vada stane zjavnou po prechode 

nebezpečenstva škody na tovare, predávajúcemu prináležia nároky z vád tovaru 
v zmysle § 436 až 441 Obchodného zákonníka. 

 
5. Predávajúci preberá na seba záruku za akosť tovaru po dobu 24 mesiacov. Záručná 

doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.  
 
6. Komunikácia medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje telefonicky, e – mailom 

alebo písomnou formou. Komunikovať a záväzne dohodnúť realizáciu jednotlivých 
objednávok sú oprávnené kontaktné osoby. 

 
7. Predávajúci prehlasuje, že tovar nemá právne vady a predávajúci je oprávnený 

vykonávať a udeliť všetky práva uvedené v tejto  zmluve a zodpovedá za ich nerušený 
výkon kupujúcim. 

 
8. Predávajúci je povinný uhradiť kupujúcemu prípadné škody, ktoré boli spôsobené 

porušením povinností ustanovených v tejto zmluve v  súlade s príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 
9. V prípade, že tretia osoba akýmkoľvek spôsobom uplatní práva k tovaru, ktoré sú 

nezlučiteľné s právami vykonávanými kupujúcim, predávajúci sa zaväzuje bez 
zbytočného odkladu po písomnom oznámení kupujúceho o uplatnení nezlučiteľných 
práv vykonať všetky potrebné opatrenia na odstránenie právnych vád, vrátane návrhu 
na začatie súdneho alebo iného konania, ak je to potrebné na ochranu práv 
kupujúceho. 

 
10. Predávajúci sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným 

orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov 
Slovenskej republiky (napr. Zákon NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútroštátnom audite a o zmene a doplnení niektorých neskorších predpisov), a ako 
kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú 
z uvedených predpisov. Predávajúci sa zaväzuje podrobiť sa výkonu kontroly aj 
povereným zamestnancom kupujúceho. 

 
11. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone 

kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 
528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v 
znení neskorších predpisov a podľa článku 59 a následne nariadenia Rady (ES) 
1083/2006 resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa § 6 a § 
10 zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a následne nariadenia Rady (ES) 1083/2006 
na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone 
kontroly neprináleží predávajúcemu žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. 
Predávajúci je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky 
na základe požiadavky kupujúceho alebo oprávneného orgánu a nimi poverených 
subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za 
účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu 



zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním 
realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj kupujúci. 
Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov 
zo strany predávajúceho sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy. V 
prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a 
nedodania požadovaných podkladov zo strany predávajúceho, je povinný predávajúci 
túto škodu nahradiť v plnej miere. 

 
Čl. V 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti. 
 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch 
mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy 
nedošlo. 

 
3. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade 
vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku. Zhotoviteľ berie na 
vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých 
faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie 
tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

 
4. Zmluvu je možné ukončiť: 
a) Písomnou dohodou zmluvných strán. 

b) Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná doba je tri mesiace a  začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane.  

c) Písomným odstúpením niektorej zo zmluvných strán z dôvodu podstatného porušenia 
zmluvných podmienok; podstatným porušením zmluvných podmienok je : 
• pre kupujúceho, ak predávajúci čo i len jeden krát poruší ustanovenie podľa čl. 

IV., bod. 1, 3 a 4,  
• pre kupujúceho, ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom množstve, termíne 

alebo na dohodnuté miesto ani po poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie, 
• pre predávajúceho, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní. 
Odstúpením sa zmluva zrušuje od okamihu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej 
strane. 
 

6. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

 
7. Zmluvu je možné upravovať alebo meniť len po predchádzajúcej dohode zmluvných 

strán formou písomných dodatkov, pri ktorých potreba uzavretia vyplynie 
z nepredvídateľných skutočností, ktoré nebolo možné predvídať pred uzavretím 
zmluvy a ktorých obsah a rozsah nebude v rozpore s obsahom a rozsahom predmetu 
tejto zmluvy. 



 
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

 

• Príloha č. 1 – Zoznam originálnych tonerov a originálnych cartridgov a ich cenová 
kalkulácia 
 

9. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre každú zmluvnú 
stranu. 

 
 
 
 
Kupujúci:          Predávajúci:  
 
Bratislava, dňa .......................    Pezinok, dňa ....................... 
 
 
 
________________________                _________________________       
 prof. RNDr. Ján Turňa CSc.                               Branislav Strašifták 
                riaditeľ                                                                            konateľ                                                           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve 
 

Zoznam originálnych tonerov a cartridgov do výpočtovej techniky a ich cenová 
kalkulácia  

 

Názov stroja Cartridge - originál Tonery - originál Farba

Predpo-
kladaný 

počet ks za 
12 

mesiacov

Cena v € s 
DPH za 1 

ks

Cena v € s 
DPH za 12 
mesiacov              

(Stĺpec č. 5 x 
Stĺpec č. 6)

Stĺpec č. 1 Stĺpec č. 2 Stĺpec č. 3 Stĺpec č. 4 Stĺpec č. 5 Stĺpec č. 6 Stĺpec č. 7

AFICIO MP C2551 AD RICOH RICOH C2551 čierna 24 39,90 957,60

AFICIO MP C2551 AD RICOH RICOH C2551 modrá 9 122,00 1098,00

AFICIO MP C2551 AD RICOH RICOH C2551 žltá 9 122,00 1098,00

AFICIO MP C2551 AD RICOH RICOH C2551 červená 9 122,00 1098,00

CANON iPF9100 CANON PFI-702 700 ml black 3 240,00 720,00

CANON iPF9100 CANON PFI-702 700 ml matte black 3 240,00 720,00

CANON iPF9100 CANON PFI-701 700 ml cyan 3 240,00 720,00

CANON iPF9100 CANON PFI-701 700 ml magenta 3 240,00 720,00

CANON iPF9100 CANON PFI-701 700 ml yellow 3 240,00 720,00

CANON iPF9100 CANON PFI-701 700 ml photo cyan 3 240,00 720,00

CANON iPF9100 CANON PFI-701 700 ml photo magenta 3 240,00 720,00

CANON iPF9100 CANON PFI-702 700 ml grey 3 240,00 720,00

CANON iPF9100 CANON PFI-702 700 ml photo grey 3 240,00 720,00

CANON iPF9100 CANON PFI-701 700 ml red 3 240,00 720,00

CANON iPF9100 CANON PFI-701 700 ml green 3 240,00 720,00

CANON iPF9100 CANON PFI-701 700 ml blue 3 240,00 720,00

CANON iPF9100 údržbová Canon MC08 3 92,00 276,00

HP LJ CP2025 dn /CM2320 FFMFP/ HP  CC530 A čierna 4 80,00 320,00

HP LJ CP2025 dn /CM2320 FFMFP/ HP  CC531 A azúrová 4 95,00 380,00

HP LJ CP2025 dn /CM2320 FFMFP/ HP  CC532 A žltá 4 95,00 380,00

HP LJ CP2025 dn /CM2320 FFMFP/ HP  CC533 A purpurová 4 95,00 380,00

CANON MP 610 CANON CLI 8C modrá 5 11,00 55,00

CANON MP 610 CANON CLI 8M červená 5 11,00 55,00

CANON MP 610 CANON CLI 8Y žltá 5 11,00 55,00

CANON MP 610 CANON CLI BK čierna 5 11,00 55,00

CANON MP 610 CANON PGI-5BK čierna 5 13,00 65,00

HP LJ 1022/3020/3030 - 2-balenie HP Q2612 A čierna 80 62,35 4988,00

SHARP AR-M160 /163/ SHARP AR 202 T čierna 4 53,00 212,00

SHARP AR-M122 EN SHARP AR-168 T čierna 2 36,00 72,00

 
 
 
 
 
 
 
 



HP COLOR LJ 2840 Q 3960 A čierna 2 78,30 156,60

HP COLOR LJ 2840 Q 3961 A modrá 2 94,00 188,00

HP COLOR LJ 2840 Q 3962 A žltá 2 94,00 188,00

HP COLOR LJ 2840 Q 3963 A červená 2 94,00 188,00

HP LJ 3380 C7 115x čierna 2 72,60 145,20

HP DJ 840 C C6615 DE /25 ml/ čierna 10 28,30 283,00

HP LJ M 1120n HP CB 436 A čierna 4 60,00 240,00

HP LJ 2300 dtn HP Q 2610 A čierna 2 119,30 238,60

LEXMARK C 544 LEXMARK C544 6 k čierna 2 120,00 240,00

LEXMARK C 544 LEXMARK C544 4 k červená 2 120,00 240,00

LEXMARK C 544 LEXMARK C544 4 k žltá 2 120,00 240,00

LEXMARK C 544 LEXMARK C544 4 k modrá 2 120,00 240,00

OKI b411d OKI 44574702 čierna 4 68,00 272,00

digit. frankovací stroj NEOPOST IJ-50 InkJet IJ50 Blue modrá 2 173,00 346,00

23 390,00
Celková cena za predmet zákazky (za 12 mesiacov) v € s DPH

 
 
 
 
 
Kupujúci:         Predávajúci:  
 
Bratislava, dňa .........................    Pezinok, dňa ......................... 
 
 
 
 
 
__________________________              _____________________________  
   prof. RNDr. Ján Turňa CSc.                                               Branislav Strašifták 
                  riaditeľ                                                                          konateľ                              
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