
Kúpna zmluva č. Z20225800_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:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ITSK, s.r.o.
Sídlo: Zelená 29, 94905 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36556050
DIČ: 2021761456
IČ DPH: SK2021761456
Telefón: +421376503908

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Multifunkčná tlačiareň pre MŠ
Kľúčové slová: tlačiareň
CPV: 30232150-0 - Atramentové tlačiarne; 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný 

materiál; 30237200-1 - Príslušenstvo počítačov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu); 30000000-9 - Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný 
materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Multifunkčná tlačiareň pre MŠ

Funkcia

Kompaktné, multifunkčné zariadenie s doplniteľnými atramentovými zásobníkmi a s vysokou výťažnosťou pre produktívnu 
nízkonákladovú tlač.

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

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Multifunkčná tlačiareň v kvalite Canon PIXMA G2411 ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- Vysoká výťažnosť, integrované atramentové 
zásobníky, hybridný systém atramentov, tlač bez 
okrajov, automatické zapínanie, ostrý čierny text, zadné 
podávanie papiera, 1,2-palcový display LCD,

Všeobecné technické údaje Funkcie: tlač, kopírovanie, skenovanie

Technické údaje tlačiarne Rozlíšenie tlače: až 4800 x 1200 dpi

Technológia tlace - 2 kazety FINE (čierna a farebná)
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- Tlačiareň s doplniteľnými atramentovými zásobníkmi

Rýchlosť tlače v čiernobielom režime pribl. 8,8 obr. /min

Rýchlosť tlače v farebnom režime pribl. 5,0 obr./min

Rýchlosť tlače fotografií bezokrajová tlač, formát 10 x 15 cm, pribl. 60 sekúnd

Bezokrajová tlač áno (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 13 x 13 cm, 10 x 15 cm

Kazety a výťažnosti štandardné atramentové kazety GI-490 <PGBK> , GI-490 <C> , 
GI-490 <M> , GI-490 <Y>

Výťažnosť kazety (obyčajný papier) farebná tlač dokumentov A4,

- čierna: 12 000 strán (odhadovaná dodatočná výťažnosť)

- farebná: 7 000 strán (odhadovaná dodatočná výťažnosť)

Výťažnosť kazety (tlač fotografií) tlač farebných fotografií 10 x 15 cm

- farebne: 2 000 fotografií (odhadovaná dodatočná výťažnosť)

Podporované typy papiera - obyčajný papier

- papier s vysokým rozlíšením (HR-101N)

- lesklý fotografický papier Plus II (PP-201)

- fotografický papier Pro Luster (LU-101)

- pololesklý fotopapier Plus Semi-gloss (SG-201)

- Glossy Photo Paper "Everyday Use"/ lesklý fotografický papier "na 
každodenné použitie" (GP-501)

- matný fotografický papier (MP-101)

- obálka

Maximálny vstup na papier zadný zásobník: max. 100 listov (obyčajný papier)

Veľkosti papierov A4, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, obálky (DL, 
COM10), Letter, Legal

Hmotnosť papiera - obyčajný papier: 64 - 105 g/m2

- fotografický papier Canon: až 275 g/m2

Technické údaje skenera - typ skenera plochý skener CIS na fotografie a dokumenty

- Optické rozlíšenie skenera 600 x 1200 dpi

- Rýchlosť skenovania dokumentu A4 pribl. 19 s

- Hĺbka skenovania (vstup/výstup) - farebne: 48 bitov / 24 bitov

- - v odtieňoch sivej: 16 bitov / 8 bitov

- Maximálna veľkosť dokumentu 216 x 297 mm

Technické údaje kopírky - rýchlosť kopírovania - sFCOT: pribl. 32 sekúnd

- - sESAT: pribl. 1,7 obr. / min

- Viacnásobná kópia 20 kópií (max.)

- Funkcie kopírovania kopírovanie dokumentov (obyčajný papier)

- Priblíženie pri kopírovaní prispôsobenie na veľkosť strany

Rozhranie - typ a veľkosť displeja LCD (1,2-palcový čiernobiely segmentový)

- typ rozhrania - PC/Mac vysokorýchlostné USB (Port B)

Softvér - podporované obyčajné systémy Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1,

- vyžaduje sa .NET Framework 4.5.2 alebo 4.6

Minimálne systémové požiadavky Windows: miesto na disku 3,1 GB, Internet Explorer 8

- Displej: 1 024 x 768 XGA

Pribalený softvér Ovládač MP vrátane pomocného programu na skenovanie

- Aplikácia My Image Garden s funkciou Full HD Movie Print

- Quick Menu

- Aplikácia Easy-WebPrint EX (na prevzatie)

Fyzické vlastnosti hmotnosť: pribl. 6,3 kg
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-  rozmery (Š x H x V) pribl. 445 x 330 x 163 mm

- úrovne hlučnosti prib. 53,5 dBA

- prevádzková teplota 5 - 35 °C

- prevádzková vlhkosť 10 - 90 % RV (bez kondenzácie rosy)

- zdroj napájanie striedavý prúd 100 - 240 v, 50/60 Hz

- spotreba energie vypnuté: pribl. 0,2 W

- pohotovostný režim (pripojené k PC cez USB): pribl. 0,6 W 
(vypnutá lampa skenovania)

- pohotovostný režim (všetky porty pripojené): pribl. 0,6 W (lampa 
skenovania je vypnutá)

- časový limit prepnutia do pohotovostného režimu: 10 minút a 48 
sekúnd

- kopírovanie: pribl. 9 W

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

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre, úžitkové a funkčné vlastnosti uvedené v 
špecifikácii.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúce splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presného názvu (obchodnej značky) naceneného výrobku s 
uvedením cien v € bez DPH aj s DPH.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným 
právnym predpisom.

Objednávateľ požaduje záruku 24 mesiacov.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru nevyhovujúceho opisu, 
tento tovar neprevziať.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

tlačiareň_.jpg tlačiareň_.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
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Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: MŠ Komáromi Kacza č. 33

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.06.2022 08:00:00 - 24.06.2022 15:00:00

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 elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 124,16 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 148,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225800

V Bratislave, dňa 06.06.2022 15:38:01

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

Dodávateľ:
ITSK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225800


Zákazka


Identifikátor Z20225800


Názov zákazky Multifunkčná tlačiareň pre MŠ


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/324898


Dodávateľ


Obchodný názov ITSK, s.r.o.


IČO 36556050


Sídlo Zelená 29, Nitra, 94905, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 3.6.2022 14:41:29


Hash obsahu návrhu plnenia WoRszbYR24Ul+dKwD0PVchX81mt4GB2wKlTrClgkvwM=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Tovar podľa špecifikácie


Prílohy:
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