
Kúpna zmluva č. Z20216799_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied

Sídlo: Dúbravská cesta 3484/9, 84535 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská 
republika

IČO: 00398144
DIČ: 2020894843
IČ DPH: SK2020894843
Bankové spojenie: IBAN: SK5781800000007000324349
Telefón: 0232293115

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o.
Sídlo: Račianska 190, 83106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45262543
DIČ: 2022913871
IČ DPH: SK2022913871
Bankové spojenie: IBAN: SK8411000000002925863245
Telefón: 0905851888

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Jednonožový  trojstranný orez
Kľúčové slová: kníhárenský stroj
CPV: 42991000-9 - Papierenské, tlačiarenské a kníhviazačské strojové zariadenia a ich časti; 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Jednonožový trojstranný orez

Funkcia

Zariadenie s jedným nožom slúži na trojstranný orez s automatickým nakladačom brožúr

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

max. formát knižného bloku (pred rezom) mm 320x300

min. formát knižného bloku (pred rezom) mm 152x110

max. formát knižného bloku (po orezaní) mm 300x290

min. formát knižného bloku (po orezaní) mm 148x105

max. výška rezu mm 50

max. výška stohu v nakladači mm 300

max. mechanický výkon (počet brožúr za hodinu) ks/hodina 450

napätie V/Hz 400/50

hmotnosť kg 1000

rozmery š/h/v m 2,5x1,2x1,5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Ovládanie Stroj je ovládaný cez farebnú dotykovú obrazovku s možnosťou 
ukladania zákaziek do pamäte.

Nastavenie
Nastavuje sa automaticky na základe nameraných rozmerov, ktoré
zadá obsluha stroja. V prípade väčšej zmeny formátu je nutné 
vymeniť aj rezací stolík.

Efektívnosť  práce stroja

Orez pracuje veľmi efektívne spolu s lepičkou. Po zalepení 
niekoľkých brožúr obsluha priamo naloží do orezu zalepený stoh 
brožúr a kým ho stroj oreže, tak obsluha si pripraví ďalší stoh na 
rezanie.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto inštalácie

Inštalácia zariadenia v rozsahu: • Vyloženie technológie na mieste inštalácie (vo výrobnom závode vyhlasovateľa)• Naväzenie 
všetkých častí technológie na miesto inštalácie,• Zabezpečenie zdvíhacích mechanizmov pre účely inštalácie,• Osadenie na 
objednávateľom určené miesto• Poistenie technológie až po dobu jej inštalácie a skúšobnej prevádzky (prechod poistenia 
technológie na vrub objednávateľa po podpise preberacieho protokolu).

Uvedenie do prevádzky: na základe pripojenia ku zdroju a spustenia zariadenia do prevádzky, podľa postupov dodávateľa 
prevedie skúšobnú prevádzku po inštalovaní všetkých potrebných súčastí dodávky. Na teste budú rezané formáty Max, 
Min(A6), A4, A4 Landscape, A5, A5 Landscape.

Objednávateľ zabezpečí: • Prípravu miesta inštalácie (stavebné úpravy, predpríprava pre možnosti inštalácie, ak je potrebné, 
na mieste umiestnenia zariadenia (inštalácie) nebudú žiadne prekážky, ktoré by komplikovali prístup a samotnú inštaláciu,• 
Zabezpečenie elektrickej energie (privedenie požadovaných parametrov na dodávku elektrickej energie pre technológiu 
minimálne 3 metre od miesta jej inštalácie,• Likvidáciu obalových materiálov a odpadov vzniknutých z inštalácie

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu: – správne spúšťanie a štartovanie dodanej technológie, - oboznámenie s 
funkciami dodávaného zariadenia, s jeho komponentmi, programom a softwarovým vybavením, - zaučenie programovania, - 
oboznámenie s manipuláciou so vstupnými materiálmi, - rozoznávanie systémových hlásení a chybových hlásení zariadenia, - 
správne vypínanie a odstávka celej technológie.

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..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy

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 IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Ulica: Dúbravská cesta 5820/9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.06.2021 00:00:00 - 30.06.2021 00:00:00
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 1,0000

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: 57 472,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 68 966,40 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 16.04.2021 12:38:01

Objednávateľ:
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
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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