Kúpna zmluva č. Z201517703_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:

1.2

Číslo účtu:

SK0481800000007000485644

Tel:

0905585406

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.

Sídlo:

Školská 428, 05935 Batizovce, Slovenská republika

IČO:

36679607

DIČ:

2022249757

IČ DPH:

SK2022249757

Číslo účtu:

SK86 7500 0000 0040 0418 7501

Tel:

0903601897

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Pasívny vakový zdvihák s elektrickým zdvihom

Kľúčové slová:

Pasívny vakový zdvihák, transport, kúpanie, sprchovanie, toaleta, hygiena

CPV:
Druh/y:

44411000-4 - Sanitárne výrobky; 33192600-8 - Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Kategória služieb:

27. Ostatné služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Pojazdný pasívny vakový zdvihák, transport, kúpanie, sprchovanie, toaleta polozávislých a závislých klientov s elektrickým
ovládaním

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Pasívny vakový zdvihák s elektrickým zdvihom

ks

1

Veľkosť závesných klipových vakov

veľkosť

L

Vak štandart transportný veľkosť L

ks

1

Vak sieťový kúpací veľkosť L

ks

1

Nabíjačka batérií

ks

1

Trieda ochrany - riadenie

IPX

IPX7

Batérie NiMh

ks

2

Kapacita batérií

Ah

2,5
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Minimum

Maximum

Presne

Trieda ochrany - zdvihák

IPX

IPX4

Bezpečná pracovná záťaž

kg

160

Váha

kg

45

Rozsah zdvihu

mm

1080

Celková externá šírka zdviháka

mm

660

Celková výška ramien podvozku zdviháka od podlahy

mm

115

Vnútorná šírka ramien podvozku po otvorení max

mm

Brzdené kolieska

ks

2

Celkový počet koliesok

ks

4

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Pasívny vakový zdvihák s elektrickým zdvihom

vakový zdvihák

Závesné rameno

antihojdací systém

Závesné rameno s PDPS - presný dynamický polohovací systém

áno

Možnosť dvíhania pacienta z podlahy

áno

Dvojitá konštrukcia zabezpečujúca rovnomerné rozloženie váhy

áno

Ergonomická rukoväť

áno

49

965

Elektricky ovládané otváranie a zatváranie podvozku pomocou ovládača áno
Indikátor vybitia batérie

áno

Ovládač pre úplnú kontrolu pri práci s pacientmi

áno

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu min. 1 hodiny
Pri nesplnení Technickej špecifikácie predmetu zákazky alebo Technických vlastností je to dôvod na okamžité odstúpenie od zmluvy.
Plnenie predmetu zmluvy sa uskutoční až po uvolnení dotácie zo štátneho rozpočtu.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 5 dní od uzavretia zmluvy, ak s návrhom na plnenie predmetu
zmluvy predloženým dodávateľom objednávateľ nebude súhlasiť, má právo odstúpiť od zmluvy.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
V prípade , že uchádzač predkladá ponuku na ekvivalentný tovar, je povinný písomne preukázať ekvivalentnosť tovaru
objednávateľovi v lehote najneskôr 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia zmluvy a to prostredníctvom relevantných dokumentov.
Ekvivalentnosť posudzuje verejný obstarávateľ.
Ekvivalentnosť sa pripúšťa v rámci stanovených miním a maxím u Technických vlastností Bezpečná pracovná záťaž, Váha, Rozsah
zdvihu, Celková externá šírka zdviháka, Vnútorná šírka ramien podvozku po otvorení max.
Ekvivalentnosť bude objednávateľ posudzovať porovnávaním predložených technických parametrov ponúknutého zdviháka so
zadanými parametrami či už pevne stanovenými alebo pri ktorých sa umožnila ekvivalentnosť.
V prípade že bude objednávateľovi ponúknutý tovar, ktorý nespĺňa podmienky ekvivalentnosti, tak je to dôvod na odstúpenie od
zmluvy zo strany objednávateľa.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný a ten nebude kompatibilný s technickou špecifikáciou,
dodávateľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní bezplatne vymeniť nekompatibilný ekvivalentný tovar za tovar plne kompatibilný podľa
technickej špecifikácie.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ dodá tovar až po vyzvaní objednávateľom. Dodávateľ dodá tovar a nainštaluje ho do 7 dní od vyzvania objednávateľom.
Termín dodania nebude neskorší než 30.novembra 2015.
Výrobok musí byť nový. Nie už používaný.

Strana 2 z 4

Príkladom tovaru spĺňajúceho technickú špecifikáciu je MAXI TWIN COMPACT s vakom
Požaduje sa vykonávanie odborných prehliadok a záručného servisu autorizovanou osobou.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Maxi Twin 2

Maxi Twin 2.jpg

Maxi Twin 1

Maxi Twin 1.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Žilina

Obec:

Žilina

Ulica a číslo:

Republiky č.22

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
6.8.2015 11:19:00 - 30.11.2015 11:20:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 078,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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.
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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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.7.2015 8:22:07
Objednávateľ:
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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