
Kúpna zmluva č. Z201934982_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KASON, s.r.o.
Sídlo: Dvorčianska 815    , 94905 Nitra, Slovenská republika
IČO: 51662787
DIČ: 2120733824
IČ DPH:
Číslo účtu: SK73 0200 0000 0039 5587 1451
Telefón: 0917932741

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tlačiareň v kvalite EPSON L4160 Eco Tank
Kľúčové slová: tlačiareň
CPV: 30100000-0 - Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, 

tlačiarní a nábytku; 30232150-0 - Atramentové tlačiarne; 30232110-8 - Laserové tlačiarne; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Tlačiareň v kvalite EPSON L4160 Eco Tank

Funkcia

Tlačiareň v kvalite EPSON L4160 Eco Tank

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s 
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Tlačiareň v kvalite EPSON L4160 Eco Tank ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Tlačiareň v kvalite EPSON L4160 Eco Tank
Atramentová tlačiareň – multifunkčná, A4, tlačiareň, skener, 
kopírka, 33 strán za minútu čiernobielo, 15 strán za minútu 
farebne, 5760×1440dpi, čítačka kariet, duplex, USB 2.0, WiFi

-
Šírka     375 mm.Hĺbka     347 mm.Výška     187 mm.Hmotnosť     
6 kg.Rozlíšenie scannera     2400 x 1200 dpi.Automatická 
obojstranná tlač     áno.
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Táto tlačiareň EcoTank ITS bez atramentových kaziet 
bola navrhnutá pre vaše pohodlie a dodáva sa so 
zásobou atramentu na tri roky1. Tento spoľahlivý model 
sa ľahko používa a predstavuje fantastické riešenie pre 
rušné domácnosti. Obsahuje vylepšený systém plnenia 
atramentu a nové fľaštičky s atramentom navrhnuté tak, 
aby minimalizovali riziko vyšplechnutia a neporiadku. 
Obsahuje aj 3,7 cm displej LCD, čítačku kariet SD a 
poskytuje obojstrannú tlač.

-

Tlač bez atramentových kazietMenej časté dopĺňanie 
atramentu vďaka tlačiarni EcoTank ITS. Využíva 
atramentové nádržky s veľmi veľkou kapacitou, aby 
úplne eliminovali potrebu atramentových 
kaziet.Mimoriadne nízke nákladyCelé tri roky1 – tak dlho
nebudete musieť do tlačiarne L4160 kupovať žiadny 
ďalší atrament. Prináša extrémne nízke náklady na 
jednu stránku a s dodaným atramentom vytlačí až 14 
000 čiernobielych a 5 200 farebných strán2.

-

Objavte novú generáciuVďaka umiestneniu nádržky na 
atrament v prednej časti tlačiarne je jej nový dizajn 
kompaktný, poskytuje ľahký prístup pri dopĺňaní 
atramentu a jasný prehľad o hladine atramentu. 
Obsahuje vylepšený systém plnenia atramentu 
navrhnutý tak, aby znížil riziko neporiadku a 
vyšplechnutia. Nové fľaštičky obsahujú mechanizmus, 
ktorý zaisťuje, aby sa príslušnou farbou mohli naplniť len
tie správne nádržky. A vďaka čiernemu atramentu na 
báze pigmentu a farebným atramentom na báze farbív 
prináša výtlačky s ostrým, jasným textom a živými 
farbami.

Tlač takmer odkiaľkoľvekVďaka aplikácii Epson iPrint3 
dokáže vaša tlačiareň pomocou funkcií Wi-Fi a Wi-Fi 
Direct prijímať dokumenty na tlač z inteligentných 
zariadení.Kvalitné výsledkyVďaka tlačovej hlave Micro 
Piezo predstavuje tlačiareň EcoTank spoľahlivé riešenie 
tlače. Ponúka štandardnú ročnú záruku a až 3-ročnú 
záruku v rámci špeciálnej akcie5.

Spôsob tlače:Atramentová dýza Tlačová hlava Epson 
Micro Piezo™Konfigurácia trysiek 180 Trysky čierna, 59 
Trysky na farbu    Minimálna veľkosť kvapôčky: 3 pl, S 
technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu    
Atramentová technológia: Dye Ink    Rozlíšenie tlače: 
5.760 x 1.440 DPI    Kategória: Samostatné miesto, 
Pracovná skupina    Multifunkčné: Tlač, Skener, kópia

Tlač:Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734 10,5 Str./min. 
Čiernobiela, 5 Str./min. Colour    Rýchlosť tlače: 33 
Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 15 Str./min. 
Colour (obyčajný papier), 69 Sekundy na fotografiu 10 x 
15 cm (prvotriedny lesklý fotografický papier Epson)    
Farby: Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová    Podrobné 
informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese 
http://www.epson.eu/testing.

-

Skenovanie:Rýchlosť jednostranného skenovania 
(čiernobielo A4) 300 DPI 2,4 ms/riadok; 600 DPI 7,2 
ms/riadokRýchlosť jednostranného skenovania (farebne 
A4) 300 DPI 9,5 ms/riadok; 600 DPI 14,3 ms/riadok    
Rozlíšenie skenovania: 1.200 DPI x 2.400 DPI 
(horizontálne x vertikálne)    Výstupné formáty: BMP, 
JPEG, TIFF, PDF    Typ skenera: Kontaktný snímač 
obrazu (CIS

-

Manipulácia s papierom/médiom:    Počet priehradiek na
papier: 1    Formáty papiera: A4, A6, A5, B5, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 16:9, DL (obálka), No. 10 (obálka), C6 
(Obálka), Letter, Užívateľsky definované, Legal    
Kapacita zásobníka na papier: 30 Listy    Obojstranná 
tlač: ANO    Kapacita priehradky na papier: 100 Listy 
Štandardná, 20 Listy fotografického papiera
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Všeobecne:    Spotreba energie: 12 Watt (samostatné 
kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 0,7Watt 
(úsporný režim), 3,9 Watt Pripravený, 0,3 Watt 
(vypnutie), ENERGY STAR® qualified    Napájacie 
napätie: AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz    Rozmery 
produktu: 375 x 347 x 187 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)   
Hmotnosť produktu: 5,5 kg    Hladina akustického tlaku: 
5 B (A) s prvotriednym lesklým fotografickým papierom 
Epson/režimom Photo RPM - 36 dB (A) s prvotriednym 
lesklým fotografickým papierom Epson/režimom Photo 
RPM

Kompatibilné operačné systémy:Mac OS 10.10.x, Mac 
OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 
10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, 
Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, 
XP Professional x64 Edition, Priložený softvér, Epson 
ScanPrípojky: Port USB, Sieť WiFi, Wi-Fi DirectWEP 64 
Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK 
(AES)Mobilná tlač a tlač pre službu cloudEpson Connect
(iPrint, Email Print)

Napájacie napätie: 220 V    LCD displej: Typ: Farebné, 
Dotykový panel, Uhlopriečka: 3,7 cm    Pamäťové karty: 
SD, SDXC, SDHC, MicroSD*, MicroSDHC*, 
MicroSDXC*, MiniSD*, MiniSDHC* (* S adaptérom, nie 
je súčasťou dodávky)

-

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

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

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

tlaciaren.png tlaciaren.png

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
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Obec: Komárno
Ulica: Školská Jedáleň, Eötvösa ul. 39, 945 01 Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.11.2019 10:28:00 - 06.12.2019 10:28:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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 cena predmetu Zmluvy bez DPH: 215,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 259,00 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 19.11.2019 12:04:02

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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