
Kúpna zmluva č. Z201927851_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: HENRYSO, s.r.o.
Sídlo: Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 50687115
DIČ: 2120422425
IČ DPH: SK2120422425
Číslo účtu: SK51 0200 0000 0037 8416 5551
Telefón: 0917 932 741

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Atramentová multifunkčná tlačiareň
Kľúčové slová: Atramentová multifunkčná tlačiareň, tlačiareň,tonery
CPV: 30232150-0 - Atramentové tlačiarne; 30125100-2 - Tonerové náplne; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Atramentová multifunkčná tlačiareň v kvalite HP Ink Tank Wirelless 415

Funkcia

Atramentová multifunkčná tlačiareň v kvalite HP Ink Tank Wirelless 415

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

Atramentová multifunkčná tlačiareň v kvalite HP Ink 
Tank Wirelless 415 ks 1

Nádoba s čiernym atramentom v kvalite HP GT51 ks 1

Nádoba s azurovým atramentom v kvalite HP GT52 ks 1

Nádoba s purpurovým atramentom v kvalite HP GT52 ks 1

Nádoba s žltým atramentom v kvalite HP GT52 ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Atramentová multifunkčná tlačiareň v kvalite HP Ink 
Tank Wirelless 415 -
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Tlačový systém: Technológia tlače: termálna atramentová tlač

- Rýchlosť tlače, čierna (normálna, A4) : až 8 str./min.

- Rýchlosť tlače, farebná (normálna, A4) : až 5 str./min.

- Kvalita výtlačku čiernej: až 1200 x 1200 dpi

- Kvalita farebného výtlačku : Farebná tlač s optimalizovaným 
rozlíšením až 4800 x 1200 dpi

- Formáty papiera: A4,A5,A6, obálka DL

- Vlastné veľkosti médií: 76,2 x 127 až 215 x 355 mm

- maximálna vstupná kapacita ( hárky: až 60 hárkov)

- maximálna výstupná kapacita ( hárky: až 25 hárkov)

Skener Optické rozlíšenie skenovania: až 1200 x 1200 dpi

- optické rozlíšenie skenovania: až 1200 x 1200 dpi

- veľkosť skenu na ploche: 216 x 297 mm

- formát súboru skenovaného dokumentu: JPEG,TIFF,PDF,BMP, 
PNG

Ďalšie technické informácie Pripojenie: 1 x USB 2.0, 1 x bezdrôtový WIFI adaptér 802.11 b/g/n

- Možnosť bezdrôtového pripojenia: áno

- pamäť: integrovaná

- Rozmery výrobku (š x h x v ): 525 x 310 x 158 mm

- Hmotnosť výrobku: 4,67 kg

- Príkon: 10 W

Príslušenstvo

2x fľaša atramentu  v kvalite HP GT51 čierna, fľaša atramentu v 
kvalite HP GT52 azurová, fľaša atramentu v kvalite HP GT52 
purpurová, fľaša atramentu v kvalite HP GT 52 žltá, disk CD so 
softvérom.

- inštalačný sprievodca, napájací kábel, USB kábel

2.3 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

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

HP-Ink-Tank-Wireless-415_0a.jpg HP-Ink-Tank-Wireless-415_0a.jpg
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola, Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.09.2019 10:32:00 - 09.10.2019 10:32:00

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: 122,41 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 146,89 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 18.09.2019 12:10:02

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

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