
Kúpna zmluva č. Z20229852_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Katolícka univerzita v Ružomberku
Sídlo: Hrabovská cesta 1A, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 37801279
DIČ: 2021512427
IČ DPH: SK2021512427
Bankové spojenie: IBAN: SK87 8180 0000 0070 0024 0874
Telefón: +421915934145

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KASON, s.r.o.
Sídlo: Dvorčianska 815    , 94905 Nitra, Slovenská republika
IČO: 51662787
DIČ: 2120733824
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK73 0200 0000 0039 5587 1451
Telefón: 0917932741

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Multifunkčné zariadenie, tlačiareň
Kľúčové slová: multifunkčné zariadenie, tlačiareň
CPV: 30232110-8 - Laserové tlačiarne; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Farebné multifunkčné zariadenie

2. Laserová tlačiareň

Položka č. 1: Farebné multifunkčné zariadenie

Funkcia

laserová zobrazovacia technológia

automatická obojstranná tlač

jeden ovládač na inštaláciu, správu a údržbu

tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Farebné multifunkčné zariadenie ks 1

procesor (2,4 GHz) Average CPU 
Mark 1742

pamäť / pevný disk GB 256

formát papiera formát A6 A3

banner do dĺžky m 1,2
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farebný dotykový panel  s podporou multi-touch a 
upraveným užívateľským rozhraním s intuitívnym 
ovládaním

palec 10,1

rýchlosť systému A4  (čiernobielo / farebne) str./min 25 / 25

rýchlosť automatického duplexu A4 (čiernobielo / 
farebne) str./min. 25 / 25

rýchlosť systému A3  (čiernobielo / farebne) str./min. 15 / 15

výstup 1. strany A4  (čiernobielo / farebne) sek. 5,2 / 6,9

systémová pamäť GB 8

systémový pevný disk SSD GB 256

vstupná kapacita papiera  (štandardné / max.) listov 1150 6650

stolík s 1 zásobníkom:  (A5-A3; 52 – 256 g/m² ) listov 500

ručný podávač listov 150

pracovný cyklus (mesačne) doporučené - max. strán 10 000 2 125 000

spotreba energie W 1580

tlač - rozlíšenie px 600 x 600 1200 x  1200

rýchlosť skenovania  Jednostranne (čiernobielo / 
farebne) obr. / min. 80 / 80

skenovanie a kopírovanie - rozlíšenie px 600 x 600

multikopy počet kópií 1 9 999

zväčšenie v 0,1% krokoch // Automatické zväčšenie % 25 400

životnosť tonera ČB/F pre 5 % pokrytí strán 28000

životnosť zobrazovacej jednotky - čierna 
(fotovalec/vývojnica) strán 170 000 1 000 000

životnosť zobrazovacej jednotky - farebná 
(fotovalec/vývojnica) strán 65 000 1 000 000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

automatická obojstranná tlač A5-SRA3; 52-256 g/m², Výstupná kapacita:  až 250 listov/až 3 300 
listov (štandard/max)

tlač
tlač súborov PDF, XPS, DOCX, XLSX, PPTX, JPEG, TIFF, PS a 
PCL bez ovládačov, Možnosť priamej tlače dokumentov z 
mobilného zariadenia

rozhranie 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac

automatický podávač dokumentov jednoprechodový: až 100 originálov; A6-A3; 35-163 g/m²;reverzný: 
až 100 originálov; A6-A3; 35-128 g/m²

režimy skenovania

skenovanie do e-mailu (sken ku mne), skenovanie na SMB (sken 
domov), skenovanie na FTP, skenovanie do schránky, skenovanie 
na USB, skenovanie do WebDAV, skenovanie na URL, sieťový 
TWAIN sken

formáty skenovania JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS; 
kompaktné XPS; PPTX.

režimy dokončovania odsadzovanie, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, 
vkladanie po tlači, pol-sklad, listový trojsklad, brožúra

užívateľské schránky (1)
Ukladateľné dokumenty Až 3 000 dokumentov alebo 10 000 strán 
Typ užívateľských schránok Verejné; Osobné (s heslom alebo 
autentifikáciou); Skupina (s autentifikáciou)

užívateľské schránky (2)
Typ systémových skriniek Bezpečná tlač; Tlač šifrovaných PDF; 
Faxový príjem; Vyžiadanie faxu Mobilná tlač – štandard AirPrint 
(iOS); Mopria (Android);

kapacita listového trojskladu max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene

brožúra max. 20 listov alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m²)

účtovníctvo
Až 1 000 používateľských účtov; Podpora Active Directory (meno 
používateľa + heslo + e-mail + priečinok SMB); Definícia prístupu k
funkcii používateľa; Overovanie pomocou mob. zar.

Strana 2 z 5 



užívateľské funkcie (1)
Automatické zmazanie súborov v užívateľskej schránke po 
uplynutí prednastavenej doby; Uchovávanie tlačových úloh na ich 
neskoršie vyhľadanie, odoslanie a tlač;

užívateľské funkcie (2)

Prístup k súborom v užívateľ. schránke (US) je možné cez web. 
prehliadač /aplikáciu operátora; Umožňuje nastaviť  prístup. práva 
k rôznym schránkam; Kopírovanie dok. z jednej (US) do druhej 
(US)

Položka č. 2: Laserová tlačiareň

Funkcia

laserová, farebná, duplexná, obojstranné režimy tlače, mobilná aplikácia tlače, Auto-On/Auto-Off

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Laserová tlačiareň ks 1

Formát formát A6 A4

Rozlíšenie ( ČB, F) DPI 600 x 600

Rýchlosť tlače (ČB, F, normálna kvalita, A4 str./min. 21

Rýchlosť obojstrannej tlače (ČB, F, normálna kvalita, 
A4): str./min. 12

Maximálne mesačné zaťaženie str./mes. 40000

Odporúčaný počet cyklov str./mes. 150 2500

Celková vstupná kapacita: listy 250

Celková výstupná kapacita listy 100

Kapacita pamäte, (procesor 800 MHz) MB 256

Priemerná spotreba energie počas tlače: W 340

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

segment Malé a stredné firmy

pripojenie USB, priama tlač

konektivita
1× USB 2.01× sieťový port Ethernet (LAN) 10/100 Base-TX1× 
bezdrôtový WiFi adaptér 802.11n 2,4/5 GHz1× hostiteľský USB 
port

displej vstavaný dotykový faraebný

formáty papiera
A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 × 15 cm, pohľadnice 
(jednoduchý formát JIS, dvojitý formát JIS), obálky (DL, C5, 
B5)Automatická duplexná jednotka: A4, B5

podporované OS
Windows 7,Windows 8,Windows 8.1Mac OS X 10.12 Sierra, Mac 
OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15
Catalina

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa na balenie, dopravu na miesto plnenia, vyloženie na mieste plnenia

Všetky ostatné súvisiace náklady s realizáciu zákazky zahrnuté v cene

Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne, kvantitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii 
predmetu zákazky

Tovar musí byť originálny, nový, nie repasovaný, resp. použitý

Záruka 24 mesiacov

Dodávateľ je povinný objednávateľovi do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy, predložiť podrobný rozpis cien (bez DPH, s 
DPH) na všetky položky tovarov vo formáte (pdf.).
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Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem v SR resp. EÚ a na 
dodaný predmet zmluvy poskytuje záruku pri dodržaní podmienok súvisiacich s jeho nakladaním a uskladnením.

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..

Objednávateľ môže požadovať od dodávateľa vystavenie viac faktúr, v závislosti od zdrojov financovania výpočtovej techniky.

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zákazky a nesplnenie podmienok uvedených v opisnom 
/objednávkovom formulári je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie od zmluvy a udelenie negatívnej 
referencie

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Hrabovská cesta 1A

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.09.2022 07:00:00 - 10.10.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor definovaných tovarov
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: 3 130,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 757,00 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.

Strana 4 z 5 



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 Z20229852

V Bratislave, dňa 26.09.2022 11:18:01

Objednávateľ:
Katolícka univerzita v Ružomberku
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KASON, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229852


Zákazka


Identifikátor Z20229852


Názov zákazky Multifunkčné zariadenie, tlačiareň


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/328950


Dodávateľ


Obchodný názov KASON, s.r.o.


IČO 51662787


Sídlo Dvorčianska 815 , Nitra, 94905, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 25.9.2022 20:12:53


Hash obsahu návrhu plnenia N0iyxgG2igTIsbCQpz7JH2+yla3Jo2iYs8GVDtu6gac=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
produkty podla poziadaviek


Prílohy:
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