Kúpna zmluva č. Z201854241_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190, 83526 Bratislava, Slovenská republika
00894915
2020325186
SK2020325186
SK41 8180 0000 0070 0048 7500
49209220

Dodávateľ:
Obchodné meno:

GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o.

Sídlo:

Račianska 190, 83106 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

45262543

DIČ:

2022913871

IČ DPH:

SK2022913871

Číslo účtu:

SK8411000000002925863245

Telefón:

0905851888

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Lepička knižných chrbtov s frézovaním

Kľúčové slová:

Lepička knižných chrbtov

CPV:

42991000-9 - Papierenské, tlačiarenské a kníhviazačské strojové zariadenia a ich časti;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Lepička knižných chrbtov s frézovaním

Funkcia
Lepička knižných chrbtov - automatický knihársky stroj na lepenie mäkkých knižných chrbtov
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Minimálny formát knižného bloku

mm

135 x 105

Maximálny formát knižného bloku

mm

Minimálny formát obálky

mm

Maximálny formát obálky

mm

Hrúbka knižného bloku

mm

1

50

Plošná hmotnosť obálky

g/m2

82

302

Výška stohu obálok

mm

70

Maximálny mechanický výkon

cyklus/hodina

500

Reálny produkčný výkon

ks/hodina

350

Hĺbka frézovania chrbta

mm

3

Doba zahrievanie stroja po spustení

minúta

60
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Maximum
320 x 320

135 x 230
320 x 660

Presne

Prevádzková teplota lepidla

stupne Celzia

Napätie trojfázové

V/Hz

Maximálne rozmery stroja (dĺžka x šírka x výška)

mm

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Typ väzby

V2, lepená väzba

Typ lepidla

Hot melt lepidlo v granuláte

Použitie lepidla

Lepidlo je možné opakovane použiť, bez potreby výmeny po lepení
a vychladnutí v zásobníku.

Ovládanie

Prostredníctvom dotykovej obrazovky s grafickým rozhraním
(rozhranie v slovenskom/českom/anglickom jazyku)

Spôsoby lepenia

Možnosť lepenia blokov bez obálky, s obálkou cez chrbát knižnej
väzby

Možnosti pri nanášaní lepidla

Možnosť lepenia bez frézovania knižného chrbátu, s frézovaním, s
dvojnásobných frézovaním

Pracovné kroky stroja

Uchytenie vložených listov, frézovanie, aplikácia lepidla, aplikácia
obálky/pásky

Finalizácia väzby

Stroj s možnosťou nastavenia bigovania obálky pomocou
rotačných koliesok

Možnosti dispozície so strojom

Stroj so vstavanými kolieskami pre možnú manipuláciu a
premiestnenie mimo prevádzky

Spotrebný materiál

Súčasťou dodania je balenie lepidla (minimálne 20 kg balenie).

Týždenný časovač

áno

Odsávač výparov

áno

Automatické nastavovanie parametrov stroja (formátu
väzby) prostredníctvom centrálneho ovládacieho displeja
v každom prechode. Nastavenie:

-nakladača obálok,-šírky ryhovania pomocou rotačných
koliesok,-nakladacieho vozíka,-šírky frézovania s
drážkovaním,-nánosu lepidla na chrbte a na bokoch bloku,-šírky
lisovadla,-teploty lepidla

2.3

120

180
400 V/ 50
Hz
2500 x 950 x
1800

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia, tak aby objednávateľ mohol vykonať pred prevzatím tovaru jeho prehliadku. Vrátane
transportu strojov do miesta prevádzky, vykládky, uloženia a inštalácie, nastavenia a vyskúšania. Súčasťou bude zaškolenie 2
až 4 osôb kvalifikovaných technikom v trvaní minimálne 4 hodiny.
2. Tovar musí byť dodaný ako nový, nepoužívaný a zabalený vhodným spôsobom na prepravu a transport, aby nedošlo k jeho
poškodeniu. Dodanie tovaru je požadované maximálne do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Súčasťou dodania
je záväzok dodávateľa zabezpečiť náhradné diely a spotrebný materiál k dodaným strojom minimálne v lehote 10 rokov odo
dňa dodania. Súčasťou dodania bude technická, bezpečnostná a prevádzková dokumentácia súvisiaca s riadnym užívaním
strojov v slovenskom alebo českom jazyku.
3. Dodávateľ je povinný odovzdať kontaktnej osobe objednávateľa dodací list za dodávateľa, ktorý bude podpísaný
oprávnenou osobou. Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v zmysle technickej špecifikácie, nový, funkčný a bez
vád, (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.), v opačnom
prípade má právo odmietnuť prevzatie a nepodpísať dodací list. Objednávateľ má právo neprevziať tovar, ak dodávateľ včas
nepredloží všetky požadované doklady.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odoprieť prevziať tovar a nepodpísať dodací list, pokiaľ plnenie nebude kompletné a v
požadovanom množstve.
5. Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy kontaktnej osobe objednávateľa písomne
oznámiť identifikačné údaje o osobe zodpovednej za riadne dodanie predmetu zmluvy ako aj číslo účtu spoločnosti, na ktorý
bude poukázaná platba za plnenie tejto zmluvy. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste alebo obale
tovaru nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia
predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
Dodávateľ bude poskytovať servis, údržbu a technickú podporu zariadenia po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu
zmluvy a to v zmysle podmienok a odporúčaní výrobcu stroja, alebo na základe požiadaviek objednávateľa. Objednávateľ
neposkytuje zálohy ani preddavky na dodanie predmetu zmluvy. Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadovanú technickú
špecifikáciu na predmet zákazky (jednu alebo viac technických vlastností) sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET).
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7. Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a zahŕňa
všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky. Fakturácia bude realizovaná po dodaní tovaru. Faktúra musí
obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, ako aj
číslo zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. Prílohou faktúry bude dodací list
podpísaný objednávateľom.
8. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, 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 § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v
SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.
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:

Bratislavský

Okres:

Bratislava III

Obec:

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Ulica:

Račianska 190

Čas / lehota plnenia zmluvy:
14.12.2018 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 35 500,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 42 600,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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.
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5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 11.12.2018 14:38:01
Objednávateľ:
Stredná odborná škola polygrafická
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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