
Kúpna zmluva č. Z202116781_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Sídlo: Hoštinská 1620, 02001 Púchov, Slovenská republika
IČO: 17066913
DIČ: 2020611219
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK0581800000007000508615
Telefón: 0901918518

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Meditech SK, s.r.o.
Sídlo: Okružná 152/50, 02204 Čadca, Slovenská republika
IČO: 46964690
DIČ: 2023679185
IČ DPH: SK2023679185
Bankové spojenie: IBAN: SK33 5600 0000 0049 1853 3001
Telefón: +421948527523

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: „ 10 ks elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou; 
10 ks nočný stolík s jedálenskou doskou; 10 ks stôl; 20 ks stolička; 1 ks univerzálne kreslo; 
20 ks šatníková skriňa"   

Kľúčové slová: lôžko,polohovateľné,matrac,posteľ,pasívny,antidekubitný,nočný stolík, skriňa
CPV: 33192000-2 - Zdravotnícky nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);

 39100000-3 - Nábytok
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zdravotnícky nábytok

Funkcia

Zdravotnícky nábytok

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Posteľ s elektrickým polohovaním ks 10

1.2 Vonkajší rozmer cm 104*219

1.2 Rozmer ložnej plochy cm 200*90

1.3 Rozsah polohovania ložnej plochy cm 40 až 80

1.4 Výška drevených čiel nad ložnou plochou cm 47

1.5 Výška postranníc nad ložnou plochou cm 39

1.6 Funkcia Antitrendelenburg stupeň 0 až 12

1.7 Celková nosnosť kg 200

2. Pasívny antidekubitny matrac ks 10

2.1 Nepremokavosť poťahu(vodný stĺpec) cm 200
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2.2 Paropriepustnosť poťahu g/m2/24h 600 800

2.3 Rozmer matraca cm 200*90*14

3. Nočný stolík s výklopnou jedálenskou doskou ks 10

3.1 Rozmer (výška,šírka,hĺbka) cm 88*48*45 

3.2 Priemer koliesok s brzdou mm 65

4. Šatníková skriňa ks 20

4.1 Rozmer cm 180*120*55

4.2. Počet kĺzakov ks 6

4.3 Počet vyberateľných políc ks 6

5. Stôl ks 10

5.1 Rozmer cm 80*80

5.2 Hrúbka plátu stola mm 28 36

6. Stolička ks 20

6.1 Nosnosť kg 145 150

7. Univerzálne kreslo ks 1

7.1 Nosnosť kg 130

7.2 Výška sedadla cm 53 56

7.3 Priemer koliesok mm 125

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1.1 Kovový rám na drevených čelách chráni čelá postelí

1.2 Ložná plocha z kovových nevyberateľných mriežok polohovanie lýtkového dielu rastomatom

1.3 Ručný ovládač so zámkou funkcií každá funkcia uzamykateľná zvlášť

1.4 Funkcie kresla a kardiokresla, CPR funkcia posteľ s kovovým rámom čiel (madlom) na uľahčenie manipulácie

1.5 Postrannice s bezpečnostnými poistkami,ľahká 
montáž a demontáž poistiek 4 možné polohy postranníc

1.6 Celodrevené postrannice po celej dĺžke postele možnosť ovládania jednou rukou

1.7 Kolieska s brzdou 4x, priemer 100 mm Neznačkujúci materiál

1.8 Integrované držiaky matracov a hrazdy v rohoch rámu postele

1.9  Posteľ certifikovaná ako prostriedok pre 
zdravotníctvo predložiť prehlásenie o zhode od výrobcu

2.1 Obojstranné jadro matraca na každej strane 7 anatomických zón

2.2 Poťah s ochranou zipsa proti znečisteniu, priedušný 
poťah antibakterálny, antialergický,nepremokavý

2.3 Poťah, farba modrá, odolný voči účinkom telesných 
tekutín umývateľný, dezinfikovateľný, prateľný pri 95 st. C

2.4 Poťah sušiteľný v sušičke pri 120 st. C

2.5 Poťah nehorľavý CRIB 5, CRIB 7

3.1 Obojstranné prevedenie, zásuvka s poistkou proti 
vypadnutiu odkladacia doska z ABS plastu so zvýšenými okrajmi 

3.2 Z 18 mm LDTD, ABS hrany,, bezpečnostné úchytky vyberateľná polica, vnútri skrinky priestor na PET fľašu 

3.3 Integrovaná výklopná jedálenska doska s úchytom

3.4 Priestor na obuv v spodnej časti odtieň buk svetlý 

4.1 Skriňa dvojdverová na nastaviteľných kĺzakoch (eliminácia nerovností podlahy)

4.2 Z 18 mm LDTD, dekor svetlý buk 2 mm ABS hrany

4.3 Vyberateľné police, vešiaková tyč skriňa delená na polovicu zvislou pevnou priečkou

5.1 Kovové chrómované nohy s pevným úchytom s rektifikačnými pätkami

6.1 Stolička z bukového masívu sedák stoličky z tvarovaného bukového masívu

6.2 Stolička určená do záťažového priestoru zdvojené trnože nôh
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7.1 Možnosť použitia ako transportné, sprchové a 
toaletné kreslo odklopiteľné ergonomické podrúčky

7.2 Vyrobené z nerezu a plastu odnímateľný kryt sedadla z penovej gumy

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy

Tovar musí byť nový, nepoužívaný, originálne zabalený, šatníkové skrine musia byť v zmontovanom stave

Požaduje sa jednotný farebný odtieň (buk svetlý) u všetkých položiek

Požaduje sa záruka min. 24 mesiacov

Požadujeme do 3 dní od uzavretia zmluvy predložiť prospektový materiál, ktorý musí obsahovať popis všetkých funkcií a 
technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť 
splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt

Pokiaľ objednávateľ zistí rozdiel medzi špecifikovaným a ponúkaným výrobkom nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy.

Nesplnenie ktorejkoľvek požadovanej technickej vlastnosti podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky alebo osobitných 
požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok

Objednávateľ si vyhradzuje právo na bezplatné poskytnutie vzorkov tovarov. V prípade, ak objednávateľ zistí, že predložené 
vzorky tovarov nezodpovedajú Technickej špecifikácii predmetu zmluvy, objednávateľ vzorky dodávateľovi nevráti, ale si ich 
ponechá ako súčasť dokumentácie k verejnému obstarávaniu ako dôkaz, že predložené vzorky nezodpovedajú Technickej 
špecifikácii predmetu požadovanej objednávateľom

Objednávateľ pripúšťa len ponuku spĺňajúcu všetky požiadavky technickej špecifikácie

Splatnosť faktúry je 30 dní. V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so 
zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že lehota splatnosti začne plynúť po 
doručení opravenej, resp. doplnenej faktúry

Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Stolička.pdf Stolička.pdf

Univerzálne kreslo.pdf Univerzálne kreslo.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Púchov
Obec: Púchov
Ulica: Hoštínska 1620/3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.09.2021 08:27:00 - 30.09.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000
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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: 14 165,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 999,00 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 3.6, 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 05.08.2021 09:08:03

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Meditech SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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