Kúpna zmluva č. Z201539428_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Národná transfúzna služba SR

Sídlo:

Ďumbierska 3/L, 83101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

30853915

DIČ:

2021764371

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK1881800000007000288579

Tel:

0259103002

Dodávateľ:
Obchodné meno:

KODYS SLOVENSKO, s r.o.

Sídlo:

Sliačska 2, 83102 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31387454

DIČ:

2020321193

IČ DPH:

SK2020321193

Číslo účtu:

SK6211000000002621190133

Tel:

0243413103

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Tlačiareň etikiet Zebra 105 SL Plus alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

Tlačiareň etikiet Zebra 105 SL Plus, tlač etikiet,

CPV:

30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Tlačiareň etikiet Zebra 105 SL Plus

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Tlačiareň etikiet Zebra 105 SL Plus

ks

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Typ tlačiarne:

Priemyselná

Výkon za zmenu (ks):

> 10 000

Typ tlače:

Priama termotlač a termotransferová tlač

Rozlíšenie:

200 DPI, 300 DPI

Šírka tlače:

102 mm

Rýchlosť tlače:

pri 300 DPI: >250 mm/s
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Minimum

Maximum

Presne
3

Dĺžka tlače:

pri 300 DPI: >2500 mm

Pamäť:

štandardne: 16 MB SDRAM

Pamäť:
Šírka tlače:

voliteľne: 8 MB Flash, z toho min. 2 MB užívatelsky
prístupná pamäť pre ukladanie objektov
max. 102 mm

Šírka média:

min. 20 mm, max. 114 mm

Čiarové kódy:

Bežné používané lineárne čiarové kódy dvojdimenzionálne
kódy: PDF 417, Micro PDF 417,
Celokovová s kovovým krytom

Konštrukcia
Potláčané médium

Vlastnosti média

Etikety s výsekom na kraji, so značkou odspodu, bez
kalibrácie
hrúbka média (etikety a krycia vrstva):0,079 mm až 0,305
mm
max. veľkosť rolky s médiom: 203 mm vonkajší priemer na
76 mm vnútorného priemeru jadra
šírka média (etiketa a krycia vrstva): 20 mm až 114 mm

Vlastnosti pásky

štandardná dĺžka: 450 m alebo 300 m

Vlastnosti pásky
Vlastnosti pásky

maximálna veľkosť pásky: 81,3 mm vonkajší priemer na
25,4 mm vnútorného priemeru jadra
vonkajší návin pásky

vlastnosti pásky

šírka: 20 mm až 110 mm

Komunikácia s obsluhou

Grafický LCD displej na prednom paneli

Rozhranie

Sériove RS232

Rozhranie

USB 2.0

Rozhranie

obojsmerný paralelný port

Rozhranie
Výška

10/100 Print modul - podpora 10Base-T, podpra 10BaseTX,
max. 400 mm

Príslušenstvo

odlepovací modul (peel-off)

Príslušenstvo

vnútorný navíjač

Príslušenstvo

Komptibilná so ZebraDesigner®

Príslušenstvo

Škálovateľné medzinárodné fonty užívateľom zadávané do
FLASH pamäte
natívna podpora príkazov ZPL a ZPL II

Vlastnosti média
Vlastnosti média

Príslušenstvo
Príslušenstvo
Čiarový kód

podporuje úžívateľom definované fonty a grafiku, vrátane
vlastných lôg
Podpora všetkých lineárnych a 2D kódov

Prevádzkové prostredie

5°C až 40°C

Návod na obsluhu

V jazyku slovenskom alebo českom

Servis

Záručný a pozáručný

Certifikácia

Vyškolený servisný technik a certifikácia ZASP

Certifikácia

certifikácia dodávateľa ISO9001

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia - Košice, B. Bystrica a Bratislava, na každe miesto jeden kus.
Splatnosť faktúry 30 dní.
Nový, nepoužívaný tovar.
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Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ je povinný do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť objednávateľovi doklady
preukazujúce požadované certifikáty.
Ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej výške %, pričom
fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej výške % do štátneho
rozpočtu na SR cez príslušný daňový úrad SR
Termín dodania 8 týždňov od platnosti zmluvy
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava III

Obec:

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Ulica a číslo:

Ďumbierska 3/L

Čas / lehota plnenia zmluvy:
12.2.2016 13:18:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 3,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 488,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 385,60 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 9.12.2015 13:38:00
Objednávateľ:
Národná transfúzna služba SR
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
KODYS SLOVENSKO, s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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