
Rámcová dohoda č. Z201848265_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603201
DIČ: 2020936643
IČ DPH:
Číslo účtu: SK4156000000001800599001/KOMASK2X
Telefón: 0421 68288853

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CLEAN TONERY, s.r.o.
Sídlo: Za Hradbami 27, 90201 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 35891866
DIČ: 2021851084
IČ DPH: SK2021851084
Číslo účtu: SK3175000000004001535929
Telefón: 0911907177

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Počítače a tlačiarne
Kľúčové slová: počítače, tlačiarne, multifunkčné zariadenia, PC
CPV: 30213000-5 - Osobné počítače; 30232110-8 - Laserové tlačiarne; 30232130-4 - Farebné 

grafické tlačiarne; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Multifunkčné zariadenie 1.

2. Multifunkčné zariadenie 2.

3. Multifunkčné zariadenie 3.

4. Tlačiareň 4.

5. Tlačiareň 5.

6. Tlačiareň 6.

7. Osobný počítač 7.

8. Osobný počítač 8.

Položka č. 1: Multifunkčné zariadenie 1.

Funkcia

na administratívne účely

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet ks 10

rozlíšenie tlače dpi 600x600

rýchlosť tlače str. / min 20

vytlačenie prvej strany sek 11
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maximálna mesačná záťaž strán 39000

rozlíšenie skeneru dpi 1 200

rýchlosť skeneru str. / min 25

rozlíšenie kopírovania dpi 600 x 600

rýchlosť kopírovania str. / min 20

zmenšenie a zväčšenie % 25 - 400

procesor Mhz 800

pamäť RAM MB 256

display cm 6,8

vstupný zásobník listov 250

výstupný zásobník listov 100

kapacita automatického podávača listov 50

spotreba W 345

rozmery mm 425 x 480 x 
340

hmotnosť kg 22

vyťaženosť štandardnej čiernej náplne strán 1 400

vyťaženosť štandardnej farebnej náplne strán 1300

vyťaženosť veľkokapacitnej čiernej náplne strán 3200

vyťaženosť veľkokapacitnej farebnej náplne strán 2500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

typ tlače laserová

formát A4

obojstranná tlač automatická

skenovanie do e-mailu, jednotky USB, priečinku, FTP, Cloud

formáty skenovania PDF, JPG, RAW, TIFF, PNG

automatický podávač áno

pripojiteľnosť ePrint, AirPrint, 2x USB 2.0, LAN, Fax

jazyky tlače PCL 6, PCL 5c, URF, PCLm PDF

Položka č. 2: Multifunkčné zariadenie 2.

Funkcia

na administratívne účely

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet ks 10

rozlíšenie tlače dpi 600x600

rýchlosť tlače str. / min 27

vytlačenie prvej strany sek 11

maximálna mesačná záťaž strán 50000

rozlíšenie skeneru dpi 1 200

rýchlosť skeneru str. / min 25

rozlíšenie kopírovania dpi 600 x 600

rýchlosť kopírovania str. / min 20

zmenšenie a zväčšenie % 25 - 400

procesor Mhz 1200

pamäť RAM MB 256
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display cm 10,9

vstupný zásobník listov 850

výstupný zásobník listov 150

kapacita automatického podávača listov 50

spotreba W 570

rozmery mm 427 x 654 x 
415

hmotnosť kg 27

vyťaženosť štandardnej čiernej náplne strán 2300

vyťaženosť štandardnej farebnej náplne strán 2300

vyťaženosť veľkokapacitnej čiernej náplne strán 6500

vyťaženosť veľkokapacitnej farebnej náplne strán 5000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

typ tlače laserová

formát A4

obojstranná tlač automatická

skenovanie do e-mailu, jednotky USB, priečinku, cloudu

podporované formáty skenovania PDF, JPG

automatický podávač áno

pripojiteľnosť ePrint, AirPrint, 2x USB 2.0, LAN, Fax

jazyky tlače PCL 6, PCL 5c, URF, PCLm PDF

Položka č. 3: Multifunkčné zariadenie 3.

Funkcia

na administratívne účely

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet ks 10

rozlíšenie tlače dpi 1200

rýchlosť tlače str. / min 22

vytlačenie prvej strany sek 7,5

maximálna mesačná záťaž strán 10000

rozlíšenie skeneru dpi 1 200

rýchlosť skeneru str. / min 12

rozlíšenie kopírovania dpi 600 x 600

rýchlosť kopírovania str. / min 22

zmenšenie a zväčšenie % 25 - 400

procesor Mhz 600

pamäť RAM MB 256

display cm 6,8

vstupný zásobník listov 150

výstupný zásobník listov 100

kapacita automatického podávača listov 50

spotreba W 256

rozmery mm 425 x 290 x 
280

hmotnosť kg 8

vyťaženosť štandardnej čiernej náplne strán 1600

Strana 3 z 9 



vyťaženosť zobrazovacieho valca strán 2300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

typ tlače laserová

formát A4

obojstranná tlač manuálna

skenovanie do e-mailu, FTP

podporované formáty skenovania PDF, JPG, PNG

automatický podávač nie

pripojiteľnosť ePrint, AirPrint, USB 2.0, LAN, Fax,    Wi-Fi Direct

jazyky tlače PCLmS, PWG, URF

Položka č. 4: Tlačiareň 4.

Funkcia

na administratívne účely

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet ks 20

rozlíšenie tlače dpi 1200

rýchlosť tlače str. / min 37

vytlačenie prvej strany sek 6

maximálna mesačná záťaž strán 80000

procesor Mhz 1200

pamäť RAM MB 256

display riadky 2

vstupný zásobník listov 900

výstupný zásobník listov 150

spotreba W 595

rozmery mm 382 x 635 x 
245

hmotnosť kg 12

vyťaženosť štandardnej čiernej náplne strán 3100

vyťaženosť veľkokapacitnej čiernej náplne strán 9000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

typ tlače laserová

formát A4

obojstranná tlač automatická

pripojiteľnosť ePrint, AirPrint, 2x USB 2.0, LAN

jazyky tlače PCL 6, PCL 5, URF, PCLm, PWG

Položka č. 5: Tlačiareň 5.

Funkcia

na administratívne účely

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet ks 2

rozlíšenie tlače dpi 600 x 600

rýchlosť tlače str. / min 19

Strana 4 z 9 



vytlačenie prvej strany sek 17

maximálna mesačná záťaž strán 75000

procesor Mhz 540

pamäť RAM MB 192

display riadky 2

vstupný zásobník listov 850

výstupný zásobník listov 250

spotreba W 445

rozmery mm 862 x 1 070 x 
375

hmotnosť kg 41

vyťaženosť štandardnej čiernej náplne strán 7000

vyťaženosť veľkokapacitnej čiernej náplne strán 7300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

typ tlače laserová

formát A3

obojstranná tlač automatická

pripojiteľnosť USB 2.0, LAN

jazyky tlače PCL 6, PCL 5

Položka č. 6: Tlačiareň 6.

Funkcia

na administratívne účely

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet ks 10

rozlíšenie tlače dpi 1200

rýchlosť tlače str. / min 22

vytlačenie prvej strany sek 7,5

maximálna mesačná záťaž strán 10000

procesor Mhz 600

pamäť RAM MB 128

display typ LED

vstupný zásobník listov 160

výstupný zásobník listov 100

spotreba W 385

rozmery mm 365 x 248 x 
192

hmotnosť kg 5

vyťaženosť štandardnej čiernej náplne strán 1600

vyťaženosť veľkokapacitnej čiernej náplne strán 12000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

typ tlače laserová

formát A4

obojstranná tlač manuálna

pripojiteľnosť ePrint, AirPrint, USB 2.0, Wi-Fi Direct

jazyky tlače PCLmS, PWG, URF
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Položka č. 7: Osobný počítač 7.

Funkcia

pre administratívnu prácu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet ks 10

procesor skóre benchmark bodov 8000

frekvencia procesora Ghz 3,5

vyrovnávacia pamäť MB 6

počet jadier ks 4

čipová sada typ B360

pamäť RAM GB 8 32

počet pozícií RAM ks 2

pamäte RAM typ DDR4

pevný disk GB 256

pozícií diskov počet 3

grafická karta skóre benchmark bodov 1140

optická mechanika typ DVD+/-RW DL

sieťová karta typ 10/100/1 000

zdroj účinnosť v % 89

zdroj W 180

rozmery mm 180 x 280 x 
350

hmotnosť kg 5,5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

reproduktor zabudovaný

rozširujúce sloty minimálne 1x PCIe x16, 1x PCIe x1

porty minimálne 4x USB 3.1, 4x USB 2.0, 3x zvukový,    1x VGA, 1x  HDMI, 1X 
DisplayPort

obsah balenia USB klávesnica, USB myš

Položka č. 8: Osobný počítač 8.

Funkcia

pre administratívnu prácu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet ks 10

procesor skóre benchmark bodov 12100

frekvencia procesora Ghz 4

vyrovnávacia pamäť MB 9

počet jadier ks 6

čipová sada typ B360

pamäť RAM GB 8 32

počet pozícií RAM ks 2

pamäte RAM typ DDR4

pevný disk GB 256

pozícií diskov počet 3
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grafická karta skóre benchmark bodov 1140

optická mechanika typ DVD+/-RW DL

sieťová karta typ 10/100/1 000

zdroj účinnosť v % 89

zdroj W 180

rozmery mm 180 x 280 x 
350

hmotnosť kg 5,5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

reproduktor zabudovaný

rozširujúce sloty minimálne 1x PCIe x16, 1x PCIe x1

porty minimálne 4x USB 3.1, 4x USB 2.0, 3x zvukový,    1x VGA, 1x  HDMI, 2X 
DisplayPort

obsah balenia USB klávesnica, USB myš

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia. (Objednávateľ vyžaduje inštaláciu iba pre položky číslo 2 a 5)

2. Dodávateľ do 7 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu zodpovednú za plnenie 
predmetu zákazky. Objednávateľ uvedenej osobe oznámi kontaktnú osobu za stranu Objednávateľa zodpovednú za prevzatie 
predmetu zákazky.

3. Dodávateľ je povinný do 7 dní od uzatvorenia zmluvy predložiť Objednávateľovi podrobný rozpis ceny (bez DPH, s DPH) 
jednotlivých položiek (tovarov) spolu s ich špecifikáciou, preukazujúcou splnenie všetkých požadovaných technických 
parametrov tovaru, vrátane označenia výrobcu, obchodného mena a typu, ktorý bude následne schválený/neschválený 
objednávateľom. Ak pre navrhované riešenie má výrobca konfiguračný nástroj, tak súčasťou aktualizovaného položkového 
rozpočtu musí byť aj výstup priamo z tohto konfiguračného nástroja.

4. V prípade, že Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa 
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej 
na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým 
nebude dotknutý.

5. Termín dodania tovaru na miesto plnenia oznámi dodávateľ najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe Objednávateľa.

6. Objednávateľ požaduje dodať tovar celkom nový, nepoužívaný, nepoškodený, nevystavovaný, v prvej akostnej triede, v 
originálnom obale, zodpovedajúci požiadavkám Objednávateľa.

7. Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzatvorením tejto zmluvy riadne oboznámil s Funkčnou, Technickou špecifikáciou 
predmetu zákazky a Osobitnými požiadavkami na plnenie predmetu zákazky

8. Lehota na dodanie tovaru nesmie prekročiť 30 dní od objednania, vrátane dopravy na miesto plnenia a inštalácie. Pokiaľ 
dodacia lehota prekročí 30 dní od objednania, tak spôsobené omeškanie predstavuje podstatné porušenie zmluvy 
Dodávateľom a je dôvodom na okamžité odstúpenie od zmluvy.

9. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a technickej špecifikácii, ktorá je požadovaná v 
predmete zákazky ako minimálne požiadavky.

10. Nedodržanie požiadaviek na predmet zákazky a všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zákazky alebo 
požiadaviek uvedených v osobitných požiadavkách na plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je dôvodom na 
okamžité odstúpenie od zmluvy.

11. Cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky a akékoľvek náklady, ktoré Dodávateľovi vzniknú pri plnení zmluvy alebo v 
súvislosti s jej plnením.

12. Platba sa uskutoční po dodaní a prevzatí tovaru na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 30 dní, ktorej súčasťou bude
dodací list potvrdený objednávateľom.

13. Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v 
rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

14. Pri reklamácii v rámci bežnej záruky sa požaduje vyzdvihnutie reklamovaného tovaru v sídle objednávateľa a doručenie 
reklamovaného tovaru späť do sídla objednávateľa na náklady dodávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 
podstatné porušenie tejto zmluvy.

15. Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote 30 dní dodaný tovar kedykoľvek vrátiť, ak v rámci tejto lehoty jednotlivé 
zariadenia odskúša a zistí, že nezodpovedajú požiadavkám/ nie sú kompatibilné/ nie sú využiteľné očakávaným spôsobom.
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Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Kutlíková 17, 85212 - Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne
množstvo: 92,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. 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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 24 454,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 29 345,00 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.

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 09.11.2018 15:42:01

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
CLEAN TONERY, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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