Kúpna zmluva č. Z201724319_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

Dom pokojnej staroby n.o. Gbely
Prof. Čárského 291, 90845 Gbely, Slovenská republika
36084514
2021940998
SK6009000000000250957323
0346621227

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Artspect spol. s r.o.

Sídlo:

Rybničná 40, 83106 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

47760265

DIČ:

2024083050

IČ DPH:

SK2024083050

Číslo účtu:
Telefón:

0910133499

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Elektricky polohovateľné ošetrovateľské lôžka s príslušenstvom, nočné stolíky

Kľúčové slová:

motorizované polohovateľné lôžko, antidekubitný matrac, hrazda, nočný stolík

CPV:

33192130-2 - Motorizované lôžka; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
39143123-4 - Nočné stolíky; 33192100-3 - Lôžka na zdravotnícke účely; 39143112-4 Matrace

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• 1. elektricky polohovateľné ošetrovateľské lôžko
• 2. antidekubitný matrac
• 3. hrazda s hrazdičkou
• 4. nočný stolík s výsuvnou jedálenskou doskou

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. lôžko - počet

ks

1. lôžko - rozsah zdvihu ložnej plochy

cm

1. lôžko - počet dielov ložnej plochy

ks

1. lôžko - rozmer ložnej plochy lôžka (dĺžka x šírka)

cm

200 x 86

1. lôžko - autoregresia chrbtového dielu

cm

11

1. lôžko - autoregresia stehenného dielu

cm

6
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Minimum

Maximum

Presne
11

36

78
4

1. lôžko - vonkajší rozmer lôžka vrátane bočník (dĺžka x
šírka)

cm

1. lôžko - priemer koliesok

cm

10

1. lôžko - bezpečné pracovné zaťaženie

kg

205

1. lôžko - maximálna hmotnosť klienta

kg

190

1. lôžko - uhol nastavenia chrbtového dielu

stupeň

70

1. lôžko - uhol nastavenia stehenného dielu

stupeň

30

2. antidekubitný matrac - počet

ks

2 . antidekubitný matrac - hustota jadra

kg/m3

23

2. antidekubitný matrac - výška

cm

14

3. kovová hrazda s plastovou hrazdičkou

ks

11

4. nočný stolík - počet

ks

11

4 . nočný stolík - rozmery (šírka x hĺbka x výška)

cm

49 x 49 x 85

4. nočný stolík - uhol otvorenia dvierok

stupeň

95

4. nočný stolík - výškový rozsah zdvihu jedálenskej
dosky

cm

30

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. lôžko - ložná plocha

štvordielna, tvorená vyberateľnými kovovými mriežkami

1. lôžko - konštrukcia

pevná kovová konštrukcia, nie skladacie

1. lôžko - nastavenie výšky ložnej plochy

elektrické

1. lôžko - polohovanie chrbtového a stehenného dielu

elektrické

1. lôžko - polohovanie lýtkového dielu

mechanické

1. lôžko - autoregresia

dvojitá autoregresia ložnej plochy znižujúca riziko vzniku dekubitov
v panvovej oblasti

1. lôžko - držiaky na hrazdu, infúzny stojan

integrované držiaky na hrazdu a infúzny stojan v rohoch lôžka

1. lôžko - farba rámu

strieborná, šedá

1. lôžko - čelá

nevyberateľné čelá celé v drevenom dekore dub prírodný

1. lôžko - bočnice

pozdĺžne spustiteľné bočnice s dvojitou bezpečnostnou aretáciou v
drevenom dekore dub prírodný

1. lôžko - bočnice

5 možných polôh bočníc, bočnice chrániace klienta pred pádom
pozdĺž celej ložnej plochy

1. lôžko - ovládač

ručný ovládač s možnosťou mechanického uzamknutia funkcií

1. lôžko - autokontúra

možnosť polohovania chrbtového a stehenného dielu súčasne
jedným tlačidlom

1. lôžko - kolieska

4 pojazdové kolieska nepresahujúce pôdorys lôžka v žiadnej
polohe, všetky zabrzditeľné

1. lôžko - norma

lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu STN EN 60601-2-52

2. antidekubitný matrac - druh

obojstranný pasívny antidekubitný matrac pre pacientov s nízkym
rizikom vzniku dekubitov

2. antidekubitný matrac - rozmery

kompatibilný s lôžkom, rozmery podľa ložnej plochy lôžka

2. antidekubitný matrac - poťah

poťah paropriepustný, vodovzdorný, umývateľný, prateľný, so
zipsom prekrytým krycou chlopňou pre zabránenie zatečenia
nečistôt do matraca

2. antidekubitný matrac - prateľnosť poťahu

možnosť prania pri 70 stupňoch Celzia

2. antidekubitný matrac - jadro

PUR pena

2. antidekubitný matrac - ohňovzdornosť jadra

CRIB 5

2. antidekubitný matrac - ohňovzdornosť poťahu

CRIB 7
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210 x 104,5
20

11

16

54 x 54 x 95

2. antidekubitný matrac - profilácia

symetrická profilácia spodnej aj vrchnej strany matraca pre lepšie
rozloženie tlaku

3. hrazda s hrazdičkou

kompatibilná s lôžkom, kovová hrazda, plastová rukoväť

4. nočný stolík - druh

pojazdný nočný stolík v drevenom dekore k lôžku

4. nočný stolík - prevedenie

obojstranný nočný stolík, možnosť použitia stolíka z obidvoch strán
lôžka

4. nočný stolík - korpus

korpus z melamínovanej DTD dosky hrúbky min. 18 mm, hrana
ABS min 2 mm

4. nočný stolík - prevedenie

horná zásuvka, nika, spodné dvierka

4. nočný stolík - horná doska

horná odkladacia doska so zaoblenými rohmi, hrana ABS

4. nočný stolík - spodná doska

spodná doska so zaoblenými rohmi a protinárazovými ochrannými
lištami

4. nočný stolík - zásuvka

uzamykateľná zásuvka s bezpečnostnou poistkou proti
nechcenému vytiahnutiu

4. nočný stolík - jedálenská doska

jedálenská doska z vysokotlakového laminátu HPL, s ochrannými
plastovými hranami proti zaisteniu predmetov pred pádom

4. nočný stolík - jedálenská doska

integrovaná jedálenská doska, výškovo nastaviteľná pomocou
plynovej pružiny, jednoducho ovládateľná, naklopiteľná pre čítanie
a písanie obidvoma smermi

4. nočný stolík - kolieska

4 dvojité kolieska priemeru min. 50 mm, minimálne 2 kolieska s
brzdou

4. nočný stolík - čistiteľnosť

nočný stolík dobre čistiteľný, vnútro zásuvky plastový výlisok
vyberateľný, ľahko čistiteľný

4. nočný stolík - držiak

držiak na zavesenie uteráku

4. nočný stolík - úchyty

kovové úchyty

4. nočný stolík - dizajn

zodpovedajúci lôžku

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia. Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 08:00 do 14:00.
Oznámenie o termíne plnenia minimálne 1 deň vopred. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste
dodania.
2. Vrátane inštalácie na mieste plnenia a prevádzkovej skúšky tovaru.
3. Vrátane zaškolenia 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
4. Dodávateľ je povinný do 5 dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi technicky list (popis) tovaru (predmetu zákazky),
údajmi deklarujúci technické parametre tovaru a fotodokumentáciu tovaru. Technický opis bude vyhotovený v slovenskom
alebo v českom jazyku. V technickom liste budú uvedené technické a funkčné parametre (technická špecifikácia predmetu
zákazky).
5. Dodávateľ je povinný do 5 dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi vyhlásenie o zhode s doplňujúcimi podkladmi k
nemu na ponúkané elektricky polohovateľné ošetrovateľské lôžka v súlade so zákonom o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody.
6. Dodávateľ je povinný do 5 dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi aktualizovaný rozpočet (špecifikovať jednotkové
ceny osobitne za posteľ, hrazdu, rukoväť, matrac, nočný stolík).
7. Dodávateľ je povinný do 5 dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi potvrdenie od výrobcu, že dodávateľ je oprávnený
poskytovať záručný a pozáručný servis na predmet zákazky.
8. Dodávateľ sa počas záručnej doby zaväzuje nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady zodpovedajúcim spôsobom do
troch pracovných dní od prvotného oznámenia.
9. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar nový, doteraz nepoužívaný. Dodávateľ zodpovedá za to, že technické a prevádzkové
parametre tovaru sa zhodujú s parametrami uvádzanými ich výrobcom.
10. Nesplnenie povinnosti dodávateľa podľa bodu 4 až 9, resp. nesplnenie ktoréhokoľvek bodu technickej špecifikácie
predmetu zákazky považuje objednávateľ za podstatné porušenie zmluvných podmienok s možnosťou uplatnenia zmluvnej
pokuty a vznik titulu - možnosti odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok dodávateľom s
následkom vystavenia negatívnej referencie dodávateľovi.
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11. Objednávateľ môže uplatniť voči dodávateľovi a domáhať sa úhrady zmluvnej pokuty zo podstatné porušenia zmluvných
podmienok dodávateľa, a to vo výške 500 EUR za podstatné porušenie zmluvných podmienok uvedených v bode 4 až 9, resp.
nesplnenie ktoréhokoľvek bodu technickej špecifikácie predmetu zákazky tejto zmluvy.
Kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu za nedodanie predmetu zmluvy v dohodnutom čase a to vo
výške 3,0 % z kúpnej ceny s DPH za každý deň omeškania s plnením.
Kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu za nenastúpenie na opravu, a to vo výške 100,- EUR za
každý čo i len začatý deň omeškania s nástupom na opravu.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť tovar z dôvodu nesplnenia technických vlastností tovaru (objednávateľ si
vyhradzuje právo overiť technickú špecifikáciu tovaru po otvorení a zmontovaní prvého kusa z jednotlivých položiek predmetu
zákazky), alebo pri zistení poškodenia, ktoré vzniklo pri prevoze tovaru.
Záručná doba na lôžko, hrazdu s hrazdičkou a nočný stolík je 36 mesiacov. Záručná doba na matrac je 24 mesiacov.
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Skalica

Obec:

Gbely

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
10.07.2017 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 694,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 15 232,80 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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.
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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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.05.2017 12:38:02
Objednávateľ:
Dom pokojnej staroby n.o. Gbely
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Artspect spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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