
Kúpna zmluva č. Z202030501_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola Michalovce Krymská 5
Sídlo: Krymská 5, 07101 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 17080762
DIČ: 2021635671
IČ DPH: nie sme platcom
Bankové spojenie: IBAN: SK5656000000004250422001
Telefón: 0566435879

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GNOMA, s.r.o.
Sídlo: Nad Laborcom 1771/8, 07101 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 36213063
DIČ: 2020041034
IČ DPH: SK2020041034
Telefón: 0566419412

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: multifunkčné tlačiarne A3, A4,
Kľúčové slová: tlačiareň,inštalácia dodaného tovaru,
CPV: 30232110-8 - Laserové tlačiarne; 30237280-5 - Napájacie príslušenstvo; 60000000-8 - 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. multifunkčná tlačiareň A4

2. multifunkčná tlačiareň A3

Položka č. 1: multifunkčná tlačiareň A4

Funkcia

Zabezpečenie nízkonakladovej tlače, kopírovania, skenovania, dodanie tovaru s montážou a montážnym materiálom do sídla 
verejného obstarávateľa resp. objednávateľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

nová laserová multifunkčná tlačiareň , čiernobiela , A4 ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Technológia, rýchlosť, kvalita tlače: Laserová,čiernobiela, min 38 str/min, 1200, 600dpi

Možnosti obojstrannej tlače: Automatická (štandardne)

Podávače papiera: min. 1× viacúčelový zásobník na 100 hárkov ,1× vstupný zásobník 
na 250 hárkov

Formáty papiera Zásobník 1 a 2:
A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 × 270 mm, 184 × 260 mm,
197 × 273 mm), 10 × 15 cm, Oficio (216 × 340 mm)Pohľadnice 
(jednoduchý formát JIS, dvojitý formát JIS) Obálky (DL, C5,B5)

Strana 1 z 4 



Podporované typy médií: Papier (bežný, EcoFFICIENT, ľahký, ťažký, dokumentový, farebný,
predtlačený, perforovaný, recyklovaný, drsný) ,Obálky,Štítky

Odporúčaná hmotnosť média: Zásobník 1min. : 60 až 175 g/m2 , Zásobník 2 min.: 60 až 120 
g/m2

Odporúčaný mesačný objem tlače, Pracovný cyklus 
(Maximum) : min 4000, 80 000 strán za mesiac

Optické rozlíšenie skenovania: Až 1 200 × 1 200 dpi

Rýchlosť skenovania (formát A4) : min. 29 str./min. alebo 46 obr./min

Formát súboru skenovaného dokumentu: PDF, JPG, TIFF

Rozšírené funkcie skenera:
Skenovanie do cloudu, do e-mailu s vyhľadávaním e-mailových 
adries cez LDAP,do sieťového priečinka ,do USB, Skenovanie do 
počítača pomocou softvéru

Skenovanie z podávača (ADF): Obojstranné (až 50 listov A4)

Možnosti kopírovania:

Kopírovanie preukazov totožnosti , nastavenie počtu kopii, Zmena 
veľkosti (vrátane 2 strán na hárok), Svetlejšie/tmavšie , Okraj na 
väzbu ,Výber zásobníka, Obojstranné, možnosť výberu kvality 
tlače

Ďalšie technické informácie pripojenie: min.1× USB 2.0 ,1× port Gigabit Ethernet 10/100/1000, 1× 
hostiteľský USB port

Kompatibilné operačné systémy: Windows 10, 8.1, 8, 7

Štandardné jazyky tlačiarne: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulácia HP Postscript úrovne 3, PDF, 
URF, natívny Office, raster PWG

Pamäť: 512 MB DDR,  512 MB Flash

Spĺňa normu ENERGY STAR®: Áno

K tlačiarni je potrebné dodať: napájací kábel, štartovací  toner, dokumentáciu, dátový kábel,

Dôležité požiadavky:
vysokokapacitný toner na min. 10000 strán, nízkonákladová tlač, 
pri originálnom toneri max cena A4 strany 0,015 € s DPH/stranu pri
5 % pokrytí

Záruka výrobcu: 3 roky zdarma, po zaregistrovaní sa na stránke výrobcu

Položka č. 2: multifunkčná tlačiareň A3

Funkcia

Zabezpečenie nízkonakladovej tlače, kopírovania, skenovania, dodanie tovaru s montážou a montážnym materiálom do sídla 
verejného obstarávateľa resp. objednávateľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

nová laserová multifunkčná tlačiareň , čiernobiela , A3 ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Technológia, rýchlosť, kvalita tlače: Laserová,čiernobiela, min 24 str/min, 1200, 600dpi

Kvalita výtlačku : 1 200 × 1 200 dpi

Možnosti obojstrannej tlače Automatická (štandardne)

Podávače papiera: Min. 1× viacúčelový zásobník na 100 hárkov (A3),1× vstupný 
zásobník na 250 hárkov (A3)

Formáty papiera: A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, Oficio 216 × 340 mm

Podporované typy médií: Obyčajný,Stredne 
ťažký,ľahký,Farebný,Predtlačený,RecyklovanýLinajkovaný

Odporúčaná hmotnosť média, rozpätie: Zásobník 1 min : 60 až 163 g/m2 , Zásobník 2min.: 60 až 110 g/m2

Pracovné využitie (mesačne, A4): 50000 strán

Optické rozlíšenie skenovania, Rýchlosť skenovania 
(formát A4):

Až 600 dpiA4: až 33 obr./min (čiernobie/farebne)A3: až 21/14 
obr./min (čiernobie/farebne)

Formát súboru skenovaného dokumentu: min. PDF, JPEG, TIFF

Rozšírené funkcie skenera: Skenovanie do e-mailu,  na FTP, do služby SMBSkenovanie do 
PC
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Možnosti kopírovania: Nastavenie podľa obsahu originálu: text, text/fotografie, fotografie, 
mapy

Mierka zmenšenia/zväčšenia: 25 až 400 %

Nastavenie množstva kopírovania: 1 až 999 1 až 999

Ovládacie prvky jasu: 11 úrovní (svetlé, normálne, tmavé)

Zoradenie: áno (obmedzené)N strán na jeden hárok: A3: 2/4/8/16 na jeden 
hárokA4: 2/4/8 na jeden hárok

Ďalšie technické informácie, pripojenie: min. 1× USB 2.0 , 1× sieťový port Ethernet (LAN) 10/100 Base-TX

Kompatibilné operačné systémy: Windows 10, 8, 7

K tlačiarni je potrebné dodať: napájací kábel, štartovací toner, dokumentáciu, dátový kábel,

Dôležité požiadavky:
vysokokapacitný toner na min. 13700 strán, nízkonákladová tlač, 
pri originálnom toneri max cena A4 strany 0,004 € s DPH/stranu pri
5 % pokrytí

Záruka výrobcu: 3 roky zdarma, po zaregistrovaní sa na stránke výrobcu

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Cena tovaru, materiálu  je vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane inštalácie, montáže na mieste plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ 
(ďalej len „kupujúci“) v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších
parametrov, ako sú uvedené v opise predmetu zákazky. 

V prípade, ak dodávateľ (ďalej len „predávajúci“) ponúkne ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním 
predložiť potvrdenie nezávislej inštitúcie, že ním ponúkaný tovar je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch a 
výbave. 

Záručná oprava v mieste inštalácie do 48 hodín po  nahlásení poruchy zariadenia.

Požaduje sa dodať 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

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Ulica: Krymská  č. 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2020 08:16:00 - 11.12.2020 08:16:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000
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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: 800,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 960,00 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 24.11.2020 11:04:01

Objednávateľ:
Základná škola Michalovce Krymská 5
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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