Kúpna zmluva č. Z202031437_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
00306525
2021035731
035 2851 223, 035 2851 336

Dodávateľ:
Obchodné meno:

KASON, s.r.o.

Sídlo:

Dvorčianska 815

IČO:

51662787

DIČ:

2120733824

, 94905 Nitra, Slovenská republika

IČ DPH:
Bankové spojenie:

IBAN: SK73 0200 0000 0039 5587 1451

Telefón:

0917932741

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Notebook a multifunkčná tlačiareň

Kľúčové slová:

Notebook, multifunkčná tlačiareň

CPV:

30100000-0 - Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov,
tlačiarní a nábytku; 30232150-0 - Atramentové tlačiarne; 42991200-1 - Tlačiarenské stroje;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Notebook a multifunkčná tlačiareň

Funkcia
Notebook a multifunkčná tlačiareň
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

Notebook v kvalite Acer Aspire 3 ( A315-56-37UK) core
i3- 1005G1/4GB+4GB/5

ks

2

Microsoft Office Standard 2019 akad.licencia

ks

2

Multifunkčná tlačiareň v kvalite HP LaserJet Pro MFP
M130a- čierna

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Notebook v kvalite Acer Aspire 3 ( A315-56-37UK) core
i3- 1005G1/4GB+4GB/5

Uhlopriečka obrazovky notebooku:15.6"; Rozlíšenie:1920×1080
(Full HD); Operačný systém:Windows 10 Home; Typ
procesora:Intel Core i3; Počet jadier:2; Frekvencia (GHz):1,2;
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Minimum

Maximum

Presne

-

Kapacita pamäte:8 GB; Typ disku:SSD; Kapacita pevného disku (v
GB):512; Rýchlosť otáčok (v RPM):SSD; Druh optickej
mechaniky:Bez optickej mechaniky

Microsoft Office Standard 2019 akad.licencia

-

Multifunkčná tlačiareň v kvalite HP LaserJet Pro MFP
M130a- čierna

Tlačiareň, kopírka, skener
– 1× port USB 2.0

-

Spotreba energie 465 W (tlač), 110 W (kopírovanie), 2,2 W
(pohotovosť), 0,7 W (režim spánku) Rozmery. 398 × 482 × 387,9
mm (max. V x Š x H)

-

Hmotnosť 6.8 kg Maximálne mesačné zaťaženie 10 000 strán

-

Rýchlosť tlače (čiernobiela tlač): až 22 str. /Min.Doba výstupu
prvého výtlačku (čiernobiela tlač): 15 s (z režimu pripravené)

-

Čiernobiela tlač: Až 600 × 600 dpiManuálna obojstranná
tlačKompatibilita s operačnými systémami: Windows 10 / 8.1 / 8/7 /
Vista / XP SP3, Mac OS X 10.6

-

Rozlíšenie kópií (čiernobiely text): 600 × 600 dpi
kopírovania (farba, text a grafika): 600 × 400 dpi

-

Nastavenie zmenšenia / zväčšenia kópie: 25 až 400%
Maximálny počet kópií: Až 99 kópií

-

Typ skenera: Plochý Formát súboru pre skenovanie: bitmapy
(.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), formátovaný text (.rtf),
prehľadávateľný PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)

-

Maximálna veľkosť skenovania (na ploche): 215 × 297 mm
Štandardné funkcie digitálneho odosielania: Skenovanie na
pamäťový modul alebo do počítača

-

Vstupné režimy skenovania: Skenovanie, kopírovanie z pred.
panelu, softvér HP, EWS Rýchlosť skenovania (normálne, formát
A4): Až 7 str./min

-

Optické rozlíšenie skenovania: Až 1 200 dpi

-

Štandardná vstupná manipulácia s papierom: Vstupný zásobník na
150 listovDuplexná tlač: manuálnaPodporované formáty médií: A4,
A5, A6, B5 (JIS),

-

Vlastné veľkosti médií 76 × 127 mm až 216 × 356 mm
(jednostranne)

-

Odporúčaná hmotnosť médií: – 60 až 175 g /m² (obyčajný papier)
– 75 až 90 g /m² (obálka)

2.3

Farebný grafický displej

Rozhranie:

Rozlíšenie

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
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
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis

Názov súboru

notebook.jpg

notebook.jpg

tlačiareň.jpg

tlačiareň.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola Ul. mieru 16

Čas / lehota plnenia zmluvy:
07.12.2020 12:35:00 - 21.12.2020 12:35:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celý predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

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: 1 211,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 454,00 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 01.12.2020 13:22:01
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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