Kúpna zmluva č. Z201852357_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov, Slovenská republika
00327646
2021225679
0000000000
SK12 7500 0000 0040 0854 9274
00421 513100105

Dodávateľ:
Obchodné meno:

DD21 s.r.o.

Sídlo:

Švábska 107, 08005 Prešov, Slovenská republika

IČO:

43818030

DIČ:

2022484057

IČ DPH:

SK2022484057

Číslo účtu:

SK94 7500 0000 0040 0572 4225

Telefón:

+421 51 77 57 414, +421 905 21 00 21

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kopírovací stroj farebný 2018

Kľúčové slová:

fotokopírovací stroj

CPV:

30121100-4 - Fotokopírovacie stroje

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Farebná multifunkčná kopírka

Funkcia
kopírovanie
Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Digitálne laserové multifunkčné samostatne stojace
zariadenie: farebné kopírovanie formátu A4 a A3++,
farebná tlač formátu A4 a A3, skenovanie formátu A4 a
faxovanie; Rýchlosť: 55 str./min čiernobielo, až 50
str./min farebne; Pracovná záťaž: až 300 000 strán /
mesiac (maximálna jednorazová hodnota);
Pevný disk / procesor / pamäť: 250 GB / 1,2 GHz
štvorjadrový procesor / 8GB systémovej pamäte a 2 GB
virtuálnej pamäte; Pripojenie: 10/100/1000Base-T
Ethernet, priama tlač z vysokorýchlostného portu USB
2.0.
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Minimum

Maximum

Presne

Kopírovanie a tlač: Rozlíšenie kopírovania a tlače:
kvalita kopírovania : 600x600dpi, kvalita tlače 1200 x
2400 dpi. Rýchlosť vytlačenia prvej strany: 7,2 sekúnd
farebne /5,7 sekúnd čiernobielo; Jazyky popisu stránky:
Adobe PostScript 3, Adobe PDF verzia 1,7, PCL 5c /
PCL 6; obojstranné kopírovanie a tlač;
Funkcie tlače: Tlač z jednotky USB, zabezpečená tlač,
tvorba brožúr, uloženie a obnovenie nastavenia
ovládača podľa aplikácie, obojsmerné informácie o
stave, prispôsobenie veľkosti stránky, monitorovanie
úloh, farby podľa slov;
Vstup papiera: Automatický obojstranný podávač
dokumentov s jedným priechodom: 130 listov, formát:
148 x 210 mm až 297 x 420 mm; Ručný podávač: 100
listov, užívateľské formáty: 89 x 98 mm až 320 x 483
mm. Zásobník 1: 520 listov, užívateľské formáty: 140 x
182 mm až 297 x 432 mm, veľkokapacitný
tandemový vstupný zásobník (celkom 3 140 listov):
poskytuje jeden zásobník na 520 listov papiera, jeden na
876 listov a jeden na 1 133 listov papiera, veľkosti A4;
výstup papiera / dokončovanie: Duálny ofsetový
(odsadzovací) výstupný zásobník: 250 listov každý,
zásobník s tlačenou stranou hore: 100 listov,
kancelársky finišer – výstupný zásobník s kapacitou
2000 listov, zošívanie 50 listov, zošívanie v 2 pozíciách;
kompatibilné operačné systémy: Windows 8/7/Vista/XP.
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Kopírovací stroj v počte 1 ks požadujeme dodať nový nie repasovaný. Cena za predmet zmluvy je vrátane balenia, dopravy do
miesta plnenia, montáže, zaškolenia obsluhy, cla, dovoznej prirážky, DPH a ostatných v nej zahrnutých poplatkov. Záruka 5
rokov, v rámci záruky servis do 2 hodín od nahlásenia poruchy (telefonicky, mailom).
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Prešov

Obec:

Prešov

Ulica:

Hlavná 73

Čas / lehota plnenia zmluvy:
03.12.2018 14:00:00 - 14.12.2018 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 679,17 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 415,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 29.11.2018 13:58:01
Objednávateľ:
Mesto Prešov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
DD21 s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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