Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20205689_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Šagátova 1, 82108 Bratislava, Slovenská republika
00212008
2020801838

+421220831111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

RICOH Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31331785

DIČ:

2020325989

IČ DPH:

SK2020325989

Číslo účtu:

SK3775000000000702148333

Telefón:

0232630632

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Prenájom tlačiarenskej techniky

Kľúčové slová:

tlačiarenská technika, tlačové produkčné zariadenie, produkčné zariadenie s finišerom,
produkčná linka

CPV:

79810000-5 - Tlačiarenské služby; 50313200-4 - Údržba fotokopírovacích strojov;
42991200-1 - Tlačiarenské stroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Služba; Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. čiernobiely tlačový produkčný stroj
2. farebný tlačový produkčný stroj
Položka č. 1:

čiernobiely tlačový produkčný stroj

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Rozlíšenie tlače

dpi

1200 x 1200

Rýchlosť tlače A4

str./min.

105

Rýchlosť tlače A4 duplex

str./min.

105

Rýchlosť tlače A3

str./min.

60

Rýchlosť tlače A3 duplex

str./min.

60

Rozlíšenie skenovania

dpi

600 x 600

Rýchlosť skenovania

obrazov / min.

42

Minimálny formát papiera

mm

Maximálny formát papiera

mm
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Maximum

95 x 140
324 x 483

Presne

Minimálna gramáž potláčaného papiera

g/m2

40

Maximálna gramáž potláčaného papiera

g/m2

350

Vstupná kapacita zásobníkov papiera - vákuové /
podtlakové podávanie

hárok A4

5000

Vstupná kapacita zásobníkov papiera - celkovo

hárok A4

8000

Veľkokapacitný zásobník na výstupe (odsadzovanie
médií) s pojazdným vozíkom

hárok A4
(kapacita)

5000

Hardvér RAM

GB

2

Hardvér HDD

GB

250

Rozmery - vrátane doplnkov (z dôvodu priestorových
možností je potrebné s toleranciou dodržať max. dĺžku x
šírku)

mm

Brožúrovacia jednotka V1 s čelným orezom

spracovaných
hárkov

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

4300 x 1000 ±
2%
50

Tlač bez zníženia rýchlosti pri všetkých gramážach
papiera.
Maximálny povolený objem tlače za mesiac:

2 000 000 str. A4 mesačne.

Vyrovnávanie, chladenie a zvlhčovanie potlačeného
média:

antistatickým roztokom.

Brožúrovacia jednotka V1 s čelným orezom,

počet 50 hárkov (200 strán) v brožúre s funkciou listového
trojskladu, jednotka s premenlivým orezom spinky.

Režim skenovania:

TWAIN, HDD, FTP, SMB, e-mail.

Formát scanu:

TIFF, PDF.

Položka č. 2:

farebný tlačový produkčný stroj

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Rozlíšenie tlače

dpi

1200 x 1200

1200 x 3600

Rýchlosť tlače A4

str./min.

85

Rýchlosť tlače A4 duplex

str./min.

85

Rýchlosť tlače A3

str./min.

46

Rýchlosť tlače A3 duplex

str./min.

46

Duplexná sútlač (+/-)

mm

0,4

Minimálny formát papiera

mm

100 x 140

Maximálny formát papiera

mm

Minimálna gramáž potláčaného papiera

g/m2

Maximálna gramáž potláčaného papiera

g/m2

Minimálna gramáž potláčaných natieraných papierov

g/m2

Vstupná kapacita zásobníkov papiera - vákuové /
podtlakové podávanie

hárok A4

4600

Výstupná kapacita papiera na výstupe - odsadzovanie
médií

hárok A4
(kapacita)

4200

Hardvér RAM

GB

16

Hardvér HDD

GB

2500

Tlačový kontrolér RAM

GB

16

Tlačový kontrolér HDD

GB

2500

Rozmery - vrátane doplnkov (z dôvodu priestorových
možností je potrebné s toleranciou dodržať max. dĺžku x
šírku)

mm
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330 x 487
60
350
81

3300 x 1000 ±
2%

Presne

Brožúrovacia jednotka V1 s čelným orezom

spracovaných
hárkov

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Tlač bez zníženia rýchlosti pri všetkých gramážach
papiera:

vyžaduje sa.

Maximálny povolený objem tlače (mesiac):

750 000 str. A4 / mesiac.

Vstavaný denzitometer pre automatickú kalibráciu:

vyžaduje sa.

Vstavaný tlačový kontrolér s funkciou linearizácie
zariadenia, správa ICC profilov, úpravy tónovej krivky a
color manažment:

vyžaduje sa.

Vyrovnávanie, chladenie a zvlhčovanie potlačeného
média:

antistatickým roztokom.

Zošívací finišer na max. 100 hárkov s funkciou
odsadzovania a zoskupovania, funkcia premenlivého
orezu spinky:

vyžaduje sa.

Nastavenie zariadenia na zhodu s ofsetom:

podľa normy ISO 12647-7.

2.3

50

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby/tovaru je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej 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 registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť
DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Predmetom zmluvy je prenechanie objednávateľovi k užívaniu čiernobiely a farebný tlačový produkčný stroj podľa vyššie
uvedenej špecifikácie (ďalej len "tlačiarenská technika") za nižšie uvedených podmienok vrátane príslušného ovládacieho a
monitorovacieho softvéru, dodávky všetkých spotrebných materiálov a náhradných dielov s výnimkou spiniek do zošívacieho
finišera a papiera.Predmetom zmluvy je aj dodanie návodov na obsluhu v slovenskom jazyku, sprievodnej technickej
dokumentácie podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a vykonávanie potrebných revízií a kontrol podľa STN 33 1610 a STN 33 1500.
Vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia. Inštaláciou sa rozumie uvedenie do prevádzky tak, aby bolo možné
technologické zariadenia riadne užívať. V cene nájomného sú zahrnuté aj všetky ďalšie náklady dodávateľa (zaškolenie
obsluhy, servisovanie, revízie, náhradné diely a tonery, výjazdy technikov, dispečerské stredisko a pod.) s výnimkou spiniek do
finišera a papiera.
Dodávateľ je povinný do troch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy doručiť objednávateľovi funkčnú a technickú špecifikáciu
predmetu zákazky, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu
zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) ponúkanej tlačiarenskej techniky.
Predmet zákazky musí byť dodaný naraz (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak), v zmluvne dohodnutom množstve a s
požadovanými vlastnosťami (rovnaké alebo lepšie technické parametre) a v bezchybnom stave. Dodanie predmetu zákazky je
možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 13:00 h. Pred dodaním predmetu zákazky je potrebné avizovať termín
dodania minimálne dva pracovné dni vopred, a to v čase od 7:00 do 14:00 h.
Dodávateľ sa zaväzuje zaškoliť min. dvoch zamestnancov objednávateľa v rozsahu min. 6 hodín na obsluhu tlačiarenskej
techniky a po absolvovaní školenia im vystaviť osvedčenie min. v rozsahu: kontrola PDF pred tlačou, správa farieb a
automatizácia dát na RIPe, linearizácia, ICC profily, produkčné vyradenie tlačových dát na hárok, priame farby a zásady BOZP
pri obsluhe.
Dodávateľ sa zaväzuje do jedného mesiaca od dátumu dodania nastaviť tlačiarenskú techniku tak, aby spĺňala všetky kritériá
zhody s ofsetom podľa normy ISO 12647-7 a zabezpečiť vystavenie certifikátu o zhode s ofsetom nezávislou autoritou na
vlastné náklady. Objednávateľ je oprávnený do dvoch mesiacov po tomto nastavení dať skontrolovať správnosť nastavenia
nezávislej organizácii, spôsobilej na certifikáciu predmetu zmluvy podľa uvedenej normy.
Nedodržanie technických vlastností a osobitných požiadaviek na plnenie zo strany dodávateľa bude považované za porušenie
zmluvy podstatným spôsobom a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety je
dodávateľ zároveň povinný v plnej výške nahradiť škodu spôsobenú objednávateľovi. Porušením legislatívy o verejnom
obstarávaní a/alebo Obchodných podmienok elektronického trhoviska sa dodávateľ zároveň vystavuje riziku vyhotovenia
negatívnej referencie zo strany objednávateľa a postihu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (pokuta, zákaz činnosti).
Objednávateľ je oprávnený používať tlačiarenskú techniku výhradne podľa návodov na používanie a bez súhlasu dodávateľa
nesmie objednávateľ meniť umiestnenie tlačiarenskej techniky. Objednávateľ je povinný chrániť tlačiarenskú techniku pred
poškodením, stratou či zničením a zodpovedá za poškodenie, stratu či zničenie tlačiarenskej techniky, ak takáto situácia
nastala v dôsledku zavineného porušenia povinností pri používaní tlačiarenskej techniky objednávateľom alebo porušením
platných predpisov a noriem. Dodávateľ je oprávnený plnenie povinnosti podľa tohto bodu vhodným spôsobom kontrolovať.
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Za účelom plnenia podľa tejto zmluvy objednávateľ umožní povereným pracovníkom dodávateľa prístup (v bežných
pracovných hodinách) do priestorov, v ktorých je umiestnená tlačiarenská technika, a to pri dodržaní osobitných predpisov.
Zároveň bude informovať pracovníkov dodávateľa o pravidlách BOZP a prevádzkových pravidlách, ktoré musia pracovníci
dodávateľa dodržiavať v prevádzkových priestoroch objednávateľa.
Počas trvania tejto zmluvy je dodávateľ povinný poskytovať objednávateľovi aj telefonickú linku pomoci v pracovné dni v čase
od 7:00 do 15:00 h a zabezpečiť dispečerské stredisko na nahlasovanie porúch v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00
h. Zároveň je dodávateľ povinný zabezpečiť príchod servisného technika najbližší pracovný deň (pri nahlásení poruchy na
dispečerské stredisko do 12:00 h), neskôr len po dohode s objednávateľom a umožniť využívanie systému diaľkovej správy na
hlásenie porúch dispečerskému stredisku.
NÁJOMNÉ: v súlade s obchodnými zvyklosťami prenájmu tlačiarenskej techniky bude zložené z mesačného paušálu, v ktorom
je zahrnutý minimálny počet prejazdov, a z úhrady za reálne uskutočnený počet prejazdov nad rámec paušálu (zvlášť pri
čiernobielom a farebnom stroji) za vyúčtovacie obdobie jeden mesiac. Prejazdom sa rozumie jednostranný výtlačok/kópia
formátu A4. Formát A3 sa započítava ako dvojnásobok ceny prejazdu A4. Obojstranná tlač sa počíta ako dva jednostranné
výtlačky rovnakého formátu.
Nespotrebovaný minimálny počet prejazdov v paušále sa nebude prenášať do ďalšieho mesiaca. Nenaplnenie dohodnutého
minimálneho počtu prejazdov nemá vplyv na výšku mesačného paušálu.
Nájomné bude fakturované na základe faktúry za uplynulý mesiac doručenej objednávateľovi do siedmych pracovných dní
nasledujúceho mesiaca, so splatnosťou 30 dní. Súčasťou faktúry bude vždy podrobný rozpis fakturovaných čiastok (paušál a
ceny za prejazdy nad paušál).
Celková maximálna cena zákazky vychádza z jednotkových cien za prejazd a z celkového minimálneho počtu prejazdov v
paušále za 48 mesiacov na oboch zariadeniach nasledovne: čiernobiely stroj 3 200 000 prejazdov za 48 mesiacov, farebný
stroj 330 000 čiernobielych prejazdov za 48 mesiacov a 2 350 000 farebných prejazdov za 48 mesiacov.
Dodávateľ je povinný do troch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy doručiť objednávateľovi rozpis jednotkových cien za
prejazdy pri čiernobielom a farebnom stroji pri dodržaní mesačného minimálneho počtu prejazdov, z ktorých je kalkulovaná
výška nájomného.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami nájomnej zmluvy
podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení, v ostatnom Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v platnom
znení. Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými právami k tlačiarenskej technike a k softvéru, ktoré touto zmluvou
prenecháva objednávateľovi k používaniu.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť
na tretiu osobu pohľadávky, ktoré mu prípadne vzniknú v súvislosti s touto zmluvou voči objednávateľovi, ani si ich
jednostranne započítať a pod.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov, resp. do vyčerpania celkovej sumy zákazky, podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Hlohovec

Obec:

Leopoldov

Ulica:

Gucmanova 19/670

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.04.2020 07:00:00 - 31.03.2024 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celý rozsah

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: 135 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 162 000,00 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 24.03.2020 10:40:02
Objednávateľ:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
RICOH Slovakia s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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