
Kúpna zmluva č. 2202015933_2 

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

ICO: 

DIC: 

ICDPH: 

Telefón: 

K - PRINT, s.r.o. 

SNP 1944/91, 07501 Trebišov, Slovenská republika 

36202908 

2020030925 

SK2020030925 

+421905548584

1 .2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČDPH: 

Bankové spojenie: 

Telefón: 

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika 

31338551 

2020319092 

SK2020319092 

IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220 

+421917993399

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: 

Kľúčové slová: 

CPV: 

Druh/y: 

Tlačiarenské technológie 

farebné produkčné multifunkčné tonerové tlačové zariadenie s online finišovaním, farebná 
atramentová tlačiareň s UV vytvrdzovaním a pevným pracovným stolom, zariadenie na 
striasanie vytlačených hárkov s prevetrávaním stohu, stohová hydraulická rezačka papiera 
s programovaním a vzduchovým stolom, farebná veľkoformátová atramentová tlačiareň, 
zariadenie pre balenie a zmršťovanie do fólie, počítačová zostava pre grafické práce, 
software pre grafické a kancelárske práce 

30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače; 60000000-8 -Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu); 42991000-9 • Papierenské, tlačiarenské a kníhviazačské strojové zariadenia a ich 
časti; 30213000-5 - Osobné počítače; 48300000-1 - Softvérový balík na vytváranie 
dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity 

Tovar; Služba 

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Zoznam položiek: 

1. farebné produkčné multifunkčné tonerové tlačové zariadenie s online finišovaním

2. farebná atramentová tlačiareň s UV vytvrdzovaním a pevným pracovným stolom

3. zariadenie na striasanie vytlačených hárkov s prevetrávaním stohu

4. stohová hydraulická rezačka papiera s programovaním a vzduchovým stolom

5. farebná veľkoformátová atramentová tlačiareň

6. zariadenie pre balenie a zmršťovanie do fólie

7. počítačová zostava pre grafické práce

8. software pre grafické a kancelárske práce

Položka č. 1: farebné produkčné multifunkčné tonerové tlačové zariadenie s online finišovaním 

Funkcia 

farebné produkčné multifunkčné tonerové tlačové zariadenie s online finišovaním pre vydavateľskú činnosť 
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Technické vlastnosti 

počet kusov 

Technické vlastnosti 

Typ: 

Rýchlosť tlače / kopírovania: 

Rozlíšenie pri tlači: 

Veľkosti papiera: 

Maximálna potlačiteľná plocha: 

Hmotnosť papiera: 

Obojstranná tlač / kopírovanie: 

Vstupná kapacita papiera: 

Vstupná kapacita papiera: 

Vstupná kapacita papiera: 

Vstupná kapacita papiera: 

Vstupná kapacita papiera: 

Systém + tlačový kontroler: 

Skenovanie: 

Finišovanie šitá väzba V1: 

Finišovanie šitá väzba V1: 

Finišovanie šitá väzba V1: 

Finišovanie šitá väzba V1: 

Finišovanie šitá väzba V1: 

Finišovanie šitá väzba V1: 

Finišovanie šitá väzba V1: 

Finišovanie šitá väzba V1: 

Výstupná kapacita papiera: 

Výstupná kapacita papiera: 

Výstupná kapacita papiera: 

Jednotka Minimum Maximum Presne 

ks 1 

Hodnota/Charakteristika 

farebné tonerové CMYK elektrofotografické zariadenie 

minimálne 71 str. A4/min. 

minimálne 1.200 x 1.200 dpi x 8bit farebná hÍbka 

minimálne 330 x 487 mm, predlžené formáty až 330 x 1.300 mm 

minimálne 323 x 480 mm, predlžené formáty až 323 x 1.295 mm 

62-350 g/m2

nestohujúca; rozsah gramáží papiera minimálne 62 - 350 g/m2, 
formát 100x148mm - 330x760mm 

formát A4, 80g/m2: minimálne 4.250 hárkov 

formát 330x487mm, 80g/m2: minimálne 3.750 hárkov 

formát 330x760mm, 128 - 256g/m2: minimálne 1.000 hárkov 

formát 330x1.300mm, 128 - 256g/m2: minimálne 10 hárkov 

počet zásobníkov: minimálne 4 zásobníky 

pamäť RAM: minimálne 14 GB pamäť pevný disk: celkovo 
minimálne 3TB rozhranie: Ethernet 10/100/1 000-Base-T 

rozlíšenie skenovania: minimálny rozsah 200 - 600dpi formáty 
skenovania: TIFF, PDF, XPS, JPEG 

triedenie, skupinkovanie: odsadením jednotlivých sad výstupov do 
strany, minimálne 15mm 

zošívanie: 1 a 2 bodové (rovnobežne s chrbtom), 1 bodové (rohové 
diagonálne), rozsah minimálne 100 hárkov pri 80g/m2, orez spiniek 

zarovnávanie hárkov: zarovnávanie sklepávaním jednotlivých 
hárkov pri výstupe on-line 

brožurovanie (polovičný sklad + zošitie do chrbta): minimálne 20 
hárkov (19xhárok do 80g/m2 +1xhárok do 210 g/m2), nastaviteľná 
rozteč šitia, výstup na pohyblivý pás, možnosť výstupu do 
externého boxu 

skladanie: listový sklad (na tretiny), polovičný sklad 

dierovanie: voliteľne 2/4 diery, rozteč 80mm, nastavenie+/- 5mm 

vkladanie obálok na brožury: minimálne 2 zásobníky po 200 
hárkoch, gramáž papiera 62-200g/m2 

finišovanie bez prechodu tlačovým strojom: brožurovanie, listový 
sklad (na tretiny), dierovanie, 1/2 bodové zošívanie 

formát A4: minimálne 3.300 hárkov 

formát 330x487mm: minimálne 2.300 hárkov 

brožúry: minimálne 35 kusov / bez limitu 

Položka č. 2: farebná atramentová tlačiareň s UV vytvrdzovaním a pevným pracovným stolom 

Funkcia 
- -

farebná atramentová tlačiareň s UV vytvrdzovaním a pevným pracovným stolom pre vydavateľskú činnosť 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

počet kusov ks 1 

Technické vlastnosti Hodnota/Charaldartsllka 

Typ tlačovej technológie: stolová atramentová tlačiareň, UV LED vytvrdzovanie 

Minimálna plocha tlače: 300 x 420 mm 

Minimálna výška potláčaných predmetov: 150 mm 

Atrament v objeme minimálne: 1.000 ml pre každú farbu 
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Maximálne rozlíšenie tlače: 

Ďalšie požadované charakteristiky a funkcie: 

minimálne 1.200 dpi 

Možnosť tlače viacerých vrstiev grafikyVákuové prisávanie 
stolaMožnosť tlače bielou farbou Možnosť tlače PrimeruMožnosť 
tlače parciálnym lakom 

Položka č. 3: zariadenie na striasanie vytlačených hárkov s prevetrávaním stohu 

Funkcia 

zariadenie na striasanie vytlačených hárkov s prevetrávaním stohu pre vydavateľskú činnosť 

Technická vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

počet kusov ks 1 

Technická vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

Typ: zariadenie na striasanie hárkov s vibračným systémom so 
vzduchovým rozfukom určené pre vydavateľskú činnosť 

Zariadenie na striasanie hárkov: vibračný systém so vzduchovým rozfukom, vlastný stojan 

Veľkosti papiera: rozsah minimálne 130 x 180 mm - 320 x 450 mm 

Regulácia: regulácia objemu vzduchu a regulácia sily vibrácií 

Komfort: nožný spínač, časový spínač 

Položka č. 4: stohová hydraulická rezačka papiera s programovaním a vzduchovým stolom 

Funkcia 

stohová hydraulická rezačka papiera s programovaním a vzduchovým stolom pre vydavateľskú činnosť 

Techn1ck6 vlastnosti Jednolka Minimum Maximum p,..,.. 

počet kusov ks 1 

Technické vtastnos11 HoclnolalCharakrlstlka 

Typ technológie: stohová hydraulická rezačka papiera s programovaním a 
vzduchovým stolom 

Dlžka rezu: minimálne 800 mm 

Výška stohu: minimálne 130 mm 

Hlbka vloženia stohu: minimálne 800 mm 

Minimálny rez: maximálne 20 mm 

Počet rezov: minimálne 45 rezov /min. 

Prítlak: rozsah minimálne 2 - 30 kN 

Línia rezu: optická indikácia 

Bezpečnosť: integrovaná optická brána na prednom stole, kontrola obojručného 
spúšťania 

Ovládanie: dotyková obrazovka 

Programovanie: áno 

Pracovná plocha: so vzduchovým vankúšom 

Položka č. 5: farebná veľkoformátová atramentová tlačiareň 

Funkcia 
-

farebná veľkoformátová atramentová tlačiareň pre pre vydavateľskú činnosť 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

počet kusov ks 1 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

Typ tlačovej technológie: atramentová latexová tlačiareň 
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Počet farieb: minimálne 6 

Možnosť tlače prímerom: áno 

Rozlíšenie tlače: minimálne 1200 x 1200 dpi 

Objem náplní: minimálne 775 ml pre každý atrament a primer 

Šírka z rolky: minimálne 1.625 mm 

Hmotnosť rolky: až do 42 kg 

Rýchlosť tlače: minimálne 90 m2/hod 

Dodávka médií: komplexné portfólio minimálne od 3 výrobcov 

ICC profily pre dodávané média: bezplatné vytvorenie a dodanie ICC profilov 

Položka č. 6: zariadenie pre balenie a zmršťovanie do fólie 

Funkcia 

zariadenie pre balenie a zmršťovanie do fólie pre balenie vydavateľských produktov 

Technické vlasblostl Jednotka Minimum Maximum Presne 

počet kusov ks 1 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

Typ technológie: komorová balička pre balenie a zmršťovanie do fólie so 
zvarovacím rámom 

Veľkosť baleného predmetu: minimálne 500 x 380 x 200 mm 

Možnosť programovania: minimálne 1 O programov 

Parametre programovania: dlžka zvarovania, teplota a dlžka zmršťovania, chladnutie zvaru 

Poklop baliaceho priestoru: automatické uzamknutie / automatické otvorenie 

Druh fólie: polorukáv PP, PVC, Polyolefin 

Mobilita stroja: stroj na kolieskach, s možnosťou aretácie 

Položka č. 7: počítačová zostava pre grafické práce 

Funkcia 

počítačová zostava pre grafické práce pre vydavateľskú činnosť 

Technlckt vlutnostl Jednotka Minimum Maximum Pl'Nne 

počet kusov ks 1 

Technlck6 vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

Typ technológie: počítačová zostava pre grafické práce 

Procesor: minimálne 4 jadrový, minimálne skóre 1 O.OOO podľa PassMark 
benchmark 

RAM: minimálne 16GB DDR3 

Hardisk: minimálne 2TB 

Grafická karta: samostatná, minimálne 2 GB RAM 

Mechanika DVD+/-RW, klávesnica, myš, čítačka kariet, áno monitor 24": 

Operačný sytém: áno (s podporou pre tlačové zariadenia a softwarove balíky -typu 
Windows/iOS) 

Monitor: 24" 

Položka č. 8: software pre grafické a kancelárske práce 

Funkcia 

software pre grafické a kancelárske práce pre vydavateľskú činnosť 
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

počet kusov ks 1
Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

Typ technológie: software pre grafické a kancelárske práce
- licencia: na podnikateľské účely, časovo neobmedzená -

Grafický software 1 podpora 4k displejov: áno - tvorba a úprava vektorových ilustrácií,
stránkový zlom: áno - úpravu obrázkov a správa písiem: áno
- prevod rastrov na vektorovú grafiku: áno - návrh webových

Grafický software 1 stránok: áno - kompatibilný Windows/Mac: áno - jazyková
verzia: slovenská/česká
- licencia: na podnikateľské účely, časovo neobmedzená - tvorba 

Grafický software 2 a úprava dokumentov formátu PDF: áno - správa, zabezpečenie a
digitálne podpisovanie dokumentov PDF: áno
- export PDF dokumentov do MS Office: áno - import dokumentov

Grafický software 2 MS Office do PDF: áno - kompatibilný Windows/Mac: áno -

jazyková verzia: slovenská/česká

Kancelársky software - licencia: na podnikateľské účely, časovo neobmedzená - textový

Kancelársky software

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

N6zov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

editor: áno - tabuľkový editor: áno
- e-mail klient: áno - program na tvorbu prezentácií: áno -

kompatibilný Windows/Mac: áno - jazyková verzia:
slovenská/česká

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 ..
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
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa skúšobná prevádzka 15 dní
Návod na obsluhu v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku
Servisné zabezpečenie do 24 hodín od nahlásenia poruchy
Lehota splatnosti úplnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi
Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s
dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, a výsledky 
administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov
Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatca DPH je povinný prehlásiť, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu
DPH je ním predložená kontraktačná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH
Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+, s ktorým objednávateľ
oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, a tiež kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí poskytnutí nenávratného finančného a poskytnúť oprávneným osobám všetku
potrebnú súčinnosť.
Predávajúci je povinný písomne oznámiť štatutárnemu zástupcovi kupujúceho, že je pripravený zrealizovať dodávku
technického zariadenia, a to najmenej 5 (slovom päť) pracovných dní vopred.

!
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Kupujúci je povinný pri dodržaní podmienok stanovených v tejto zmluve poskytnúť predávajúcemu primeranú súčinnosť pri 
odovzdaní a prevzatí technického zariadenia. 

Poskytnutou zárukou predávajúci ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania záručnej doby vlastnosti stanovené 
touto zmluvou a zároveň sa zaväzuje že po celý čas trvania záručnej doby bude technické zariadenie plne funkčné a 
spôsobilé na riadne využívanie. 

Poskytnutá záruka na technické zariadenie je 24 mesiacov (slovom dvadsaťštyri mesiacov) odo dňa ich protokolárneho 
odovzdania a prevzatia. 

Ak sa v opisnom formulári a jeho prílohách uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, 
respektíve lepšími parametrami. Ak bude ponúkaný ekvivalent, odberateľ vyžaduje dôkaz, že dodaný tovar zodpovedá 
určenému opisu predmetu zákazky(§ 42, ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní). 

Nedodržanie požiadaviek na predmet zákazky a technickej špecifikácie parametrov alebo osobitných požiadaviek na plnenie 
sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je dôvodom na okamžité odstúpenie od kúpnej zmluvy v súlade s obchodnými 
podmienkami elektronického trhoviska (OPET) platnými v čase zákazky. 

Dodacia lehota je 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť až po 
splnení nasledovných podmienok súčasne: a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovení§ 47 ods. 1 a § 
47a ods. 2 a 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vo väzbe k ustanoveniu§ 44 ods. 
3 zákona o verejnom obstarávani. b) kladným overením verejného obstarávania oprávneným orgánom, poskytovateľom 
príspevku. 

Zmluva nadobúda účinnosť až po doručení kladného stanoviska zo záverov vykonanej kontroly postupu zadávania zákazky zo 
strany Ministerstva kultúry SR, ako SO pre Integrovaný regionálny OP a s výsledkom umožnenia financovania z prostriedkov z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov. O splnení podmienky nadobudnutia účinnosti Zmluvy podľa tohto 
ustanovenia tejto Zmluvy je objednávateľ povinný písomne informovať dodávateľa bezodkladne, najneskôr však do troch dní, 
od kedy mu bude doručené kladné stanovisko zo strany Ministerstva kultúry SR, ako SO pre Integrovaný regionálny OP. 

� 

Nuov Upresnenie 

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Núov súboru 

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: 

Kraj: 

Okres: 

Obec: 

Ulica: 

Slovenská republika 

Košický 

Trebišov 

Trebišov 

SNP 1944/91 

3.2 Cas / lehota plnenia zmluvy: 

01.10.2020 10:00:00 - 31.01.2021 10:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: kmpl 

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. 

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov Eú. Na túto Zmluvu sa vzťahujú psobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EU. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 119 690,00 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 
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4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 143 628,00 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 Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska. 

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať 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 04.09.2020 10:38:01 V Trebišove 1.12.2020 

Objednávateľ: 
K - PRINT, s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

Dodávateľ: 
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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