
Kúpna zmluva č. Z201510636_Z 

2xň 

Jzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: Mesto Prievidza 

Sídlo: Námestie slobody 14, 97101 Prievidza, Slovenská republika 

IČO: 318442 

DIČ: 2021162814 

IČ DPH: nie je platca 

Číslo účtu: SK2402000000000016626382 

Tel: +421 465179601 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

E L K O C O M P U T E R S PRIEVIDZA, spol. s r.o. 

Bojnická cesta 5,7, 97101 Prievidza, Slovenská republika 

31619479 

2020468549 

SK2020468549 

SK1011000000002629540732 

+421 905 619939 

Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: 

Kľúčové slová: 

C P V : 

Druh/y: 

Kategória služieb: 

Farebné laserové multifunkčné zariadenie 

Farebné laserové multifunkčné zariadenie 

30232110-8 - Laserové tlačiarne; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Tovar; Služba 

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem 
prepravy poštových zásielok 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• Farebné sieťové LED multifunkčné zariadenie: tlač, kopírovanie, skenovanie a dve kompletné sady náhradných tonerov 
(black, cyan, magenta, yellow) - originálne tonery od výrobcu zariadenia 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Farebné laserové multifunkčné zariadenie ks 1 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Technológia tlače duplexná tlač automatická, sieť 10/100 ethernet, USB 2.0, 
USB 2.0 host, 

rýchlosť tlače a kopírovania min. 22 farebných strán A4/min. , 24 čb. starán A4/min. 

gramáž papiera 64 - 220 g/m2 

rozmery papiera, obálky A4 - A6, obálky C5, Dl. Com, banner do 1320 mm 

Rozlíšenie skenera 1200 x 1200 DPI 
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formát skenovania PDF, J P G , TIFF 

počet podávačov min. 1 + 1 univerzálny ručný podávač 

rozmery zariadenia (v x š x h ) 444 x 427 x 509 mm 

tlač, skenovanie obojstranná tlač aj skenovanie, skenovanie priamo na USB 

režim uspania spotreba max 0,5 W 

EMULÁCIA PCL6 (XL3.0), P C L 5e, PostScript 3 (SIDM IBM-PPR, 
EPSON-FX) 

podporované operačné systémy kompatibilita OS win X P a vyšší 32 a 64 bit 

kapacita tonerov min 6000 starán (podľa ISO/ISC 19798, dodávka 
plnohodnotných tonerov 

spotrebný materiál - dve kompletné sady tonery do tlačiarne - black, cyan, magenta, yellow 
originálne tonery od výrobcu zariadenia 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

Záručná doba - min. 3 roky. 

Servis na pracovisku objednávateľa do 24 hodín v pracovných dňoch od nahlásenia servisnej udalosti. V prípade trvania servisných 
prác viac ako päť pracovných dní bezplatne poskytnutie podobných parametrov. 
V cene dodávateľ zabezpečí odber použitého spotrebného materiálu v mieste sídla objednávateľa vrátane ohlasovacích povinností v 
súlade s platnou legislatívou a odberateľovi odovzdá sprievodný list podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 310/2013 
Z.z. 
Odporúčaný typ zariadenia OKI ES3452 MFP dn, prípadne ekvivalent. V prípade dodania ekvivalentu, dodávateľ je povinný 
zapožičať ekvivalent na 14 dní na odskúšanie. V prípade nedodržania podmienok a parametrov uvedených v opise si objednávateľ 
vyhradzuje právo ekvivalent vrátiť a neodobrať. 

Názov Upresnenie 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: 

Kraj: 

Okres: 

Obec: 

Ulica a číslo: 

Slovenská republika 

Trenčiansky 

Prievidza 

Prievidza 

Námestie slobody 14 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

23.6.2015 14:22:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks 

Množstvo: 1,0000 
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 549,00 EUR 

4.1 Sadzba DPH: 20,00 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 858,80 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 10.6.2015 8:22:01 

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

Dodávateľ: 
E L K O C O M P U T E R S PRIEVIDZA, spol. s r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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