
Kúpna zmluva č. Z201727208_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok
Sídlo: Republiky 22, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00647748
DIČ: 2020689319
IČ DPH:
Číslo účtu: SK0481800000007000485644
Telefón: 0905696615

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Meditech SK, s.r.o.
Sídlo: Veľká Okružná 43, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 46964690
DIČ: 2023679185
IČ DPH: SK2023679185
Číslo účtu: SK43 0200 0000 0030 9757 5057
Telefón: 0948527523

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektricky polohovateľne postele s príslušenstvom
Kľúčové slová: lôžko,polohovateľné,matrac,posteľ,hrazda,hrazdička,pasívny,antidekubitný
CPV: 33192130-2 - Motorizované lôžka; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 

39143112-4 - Matrace
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Certifikované vybavenie pre profesionálnu ošetrovateľskú starostlivosť

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Posteľ s elektrickým polohovaním BE42-C10 ks 5

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 205

2. Pasívny antidekubitny matrac Meditech Senior 1 s 
nosnosťou 150 kg ks 5

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

2.3 Rozmer matraca cm 200*90*12

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. Skriňa šatníková účelová ks 10

4.1 Rozmer (výška,šírka,hĺbka) cm 180*120*55 

4.2 Počet vyberateľných políc ks 6

4.3 Počet rektifikačných pätiek ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1.1 S kovovou hrazdou a plastovou hrazdičkou príslušenstvo postele

1.2 Ložná plocha z kovových nevyberateľných mriežok polohovanie lýtkového dielu rastomatom

1.3 Ručný ovládač podsvietený so zámkou funkcií každá funkcia uzamykateľná zvlášť

1.4 Funkcie kresla a kardiokresla, CPR funkcia posteľ s kovovým rámom čiel 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 Jedno koliesko so smerovou aretáciou

1.8 Integrované držiaky matracov a hrazdy v rohoch rámu postele

1.9  Posteľ certifikovaná ako prostriedok pre 
zdravotníctvo  predložiť certifikát

2.1 Obojstranné jadro matraca na každej strane 5 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 Z 18 mm LDTD svetlý buk, 2 mm ABS hrany lepené 
PUR technológiou vešiaková tyč, dvojdverová 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Tovar musí byť nový, nepoužívaný, originálne zabalený

Požaduje sa doložiť certifikát o klinickom testovaní matraca na Slovensku ako zdravotnej pomôcky do 48 hodín od uzavretia 
zmluvy

Požaduje sa do 48 hodín od uzavretia zmluvy doložiť certifikát dodávateľa vybavenia pre zdravotníctvo alebo ošetrovateľstvo
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Požaduje sa do 48 hodín od uzavretia zmluvy doložiť certifikát v slovenčine alebo úradnom preklade do slovenčiny o 
nehorľavosti poťahu matraca antibakteriálnych vlastnostiach poťahu matraca, hodnotách paropriepustnosti a nepremokavosti 
poťahu matraca

Požaduje sa do 48 hodín od uzavretia zmluvy predložiť certifikát alebo prehlásenie o zhode k položke č. 1

Požaduje sa do 48 hodín od uzatvorenia zmluvy predložiť doklad preukazujúci kvalitu matracov

Požaduje sa do 48 hodín od uzavretia zmluvy doložiť certifikát výrobku pre zdravotníctvo na elektricky polohovateľnú posteľ a 
certifikát servisného technika

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

Do 10 dní od uzavretia zmluvy sa vyžaduje predloženie vzorky položky č.1,2,3 a 4. Samotné plnenie zmluvy nastane až po 
odsúhlasení kvality vzoriek a splnenia požadovaných špecifikácií objednávateľom

Nedodržanie akéhokoľvek bodu technickej špecifikácie a uvedených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ 
považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok zákazky, objednávateľ zákazku nepríjme a odstúpi od zmluvy so 
zadaním negatívnej referencie

Zmluvná pokuta za nedodržanie akéhokoľvek bodu technickej špecifikácie a osobitných požiadaviek na plnenie, nedodanie 
vzoriek a tovaru podľa popisu a špecifikácií je vo výške 10% z predpokladanej hodnoty zákazky na účet verejného 
obstarávateľa do 10 pracovných dní.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Posteľ.pdf Posteľ.pdf

Ovládač.jpg Ovládač.jpg

Matrac-balenie.jpg Matrac-balenie.jpg

Nočný stolík.pdf Nočný stolík.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Republiky 22

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.09.2017 09:00:00 - 06.10.2017 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 6 225,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 470,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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.

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 13.06.2017 10:38:01

Objednávateľ:
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok
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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