Centrum polygrafických služieb
príspevková organizácia MV SR

Sklabinská 1
P. O. BOX 11
830 05 Bratislava 35

RICOH Slovakia s. r. o.
Vajnorská 100/B, Polus Tower II.
831 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
CPS-2017/000041-003

Vybavuje/linka
Ing. Jaroslav Koválik / 57680

Miesto
Bratislava, 02.08.2017

Vec
Odstúpenie od kúpnej zmluvy Z201731470_Z
Dňa 10.07.2017 bola uzatvorená Kúpna zmluva č. Z201731470_Z medzi Vašou
spoločnosťou ako dodávateľom a Centrom polygrafických služieb ako objednávateľom, ktorej
predmetom je nájom s právom kúpy prenajatej veci: Laserové farebné a čiernobiele produkčné
digitálne tlačové zariadenie (ďalej len „Zmluva“).
V čl. II. bod 2.3 Zmluvy bola stanovená technická špecifikácia predmetu Zmluvy, ktorú
objednávateľ v zmysle osobitných požiadaviek na plnenie, čl. II. bod 2.4 Zmluvy, požadoval
predložiť do 3 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy s uvedením funkčnej a technickej
špecifikácie predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených
zariadení.
Vaša spoločnosť nesplnila technickú špecifikáciu predmetu Zmluvy v týchto bodoch:
Položka zo Zmluvy: Laserové farebné produkčné digitálne tlačové zariadenie.
Text v Zmluve:
Rýchlosť obojstrannej tlače A4 bez spomalenia pri vyšších gramážach
minimálne 85 str./min.
Ponuka:
Zariadenie RICOH PRO C7110 má od gramáže 300,01 g/m² rýchlosť
obojstrannej tlače 75 str./min.
Odôvodnenie:
Ponúknuté zariadenie RICOH PRO C7110 nespĺňa požiadavku rýchlosti
obojstrannej tlače.
Položka zo Zmluvy: Príslušenstvo laserového farebného produkčného digitálneho zariadenia.
Text v Zmluve:
1 ks – Zvlhčovací vyrovnávač na vyrovnanie a ochladenie papiera spolu
s odstránením elektrostatického náboja.
Ponuka:
Zariadenie RICOH PRO C7110 nemá ako príslušenstvo zvlhčovanie
papiera.
Odôvodnenie:
Ponúknuté zariadenie RICOH PRO C7110 nespĺňa požiadavku
príslušenstva na zvlhčovanie papiera.
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Položka zo Zmluvy: Príslušenstvo laserového čiernobieleho produkčného digitálneho
zariadenia.
Text v Zmluve:
1 ks – Zvlhčovací vyrovnávač na vyrovnanie a ochladenie papiera spolu
s odstránením elektrostatického náboja.
Ponuka:
Zariadenie RICOH PRO 8220 nemá ako príslušenstvo zvlhčovanie
papiera.
Odôvodnenie:
Ponúknuté zariadenie RICOH PRO 8220 nespĺňa požiadavku
príslušenstva na zvlhčovanie papiera.
Položka zo Zmluvy: Osobitné požiadavky na plnenie.
Text v Zmluve:
Obstarávateľ požaduje, aby predmety obstarania bolo možné kedykoľvek
v priebehu životnosti doplniť o kompatibilné zariadenia určené
k predmetom obstarania ako brožúrovacia jednotka (typ V1, spinkovanie
a skladanie do 50 listov/200 strán), lepená väzba (lepenie tavným lepidlom
do 3 cm hrúbky chrbátu) a podobne.
Ponuka:
Zariadenia RICOH PRO 8220 a RICOH PRO C7110 majú kompatibilné
zariadenia na lepenú väzbu len do 200 strán, čo je 2 cm hrúbky chrbátu.
Odôvodnenie:
Ponúknuté zariadenia RICOH PRO 8220 a RICOH PRO C7110 nespĺňajú
požiadavku na možnosť doplnenia kompatibilného zariadenia na lepenú
väzbu do 3 cm hrúbky chrbátu.
Vzhľadom na uvedené, Centrum polygrafických služieb, v súlade s čl. XVIII bod 18.2
písm. a) Obchodných podmienok elektronického trhoviska v. 3.1 účinných odo dňa 01.02.2017
odstupuje od zmluvy.
Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia.

_______________________
Ing. Jaroslav Koválik
riaditeľ CPS

Prílohy:
- Technický list zariadenia RICOH PRO C7110 (PRO™ C7100/C7100S Series)
- Technický list zariadenia RICOH PRO C7110 (RICOH Pro C7100/C7100X)
- Technický list zariadenia RICOH PRO 8220 (RICOH Pro 8210s/8220s/8210/8220)

