
Kúpna zmluva č. Z201754121_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Sídlo: P.O.Hviezdoslava 66, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
IČO: 42118727
DIČ: 2022567723
IČ DPH:
Číslo účtu: SK1081800000007000324613
Telefón: 03853 267 50

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SLOVCARE s.r.o.
Sídlo: Sladovnícka 5/2554, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 46520261
DIČ: 2023469690
IČ DPH: SK2023469690
Číslo účtu: SK9811000000002927875258
Telefón: 0911444755

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním, pojazdná, integrované zábrany, hrazda 
vzpriamovacia s plastovou hrazdičkou - trianglom, bez matraca

Kľúčové slová: polohovateľná posteľ,  hrazda, hrazdička
CPV: 39143110-0 - Postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie; 33192120-9 - Nemocničné

lôžka; 39143112-4 - Matrace; 33192100-3 - Lôžka na zdravotnícke účely; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka: Elektrické polohovateľné postele s príslušenstvom =  hrazda, hrazdička - triangel, bez matraca

Funkcia

Zdravotnícka.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Elektricky polohovateľná posteľ nová, nie repasovaná set 73

Elektricky polohovateľná posteľ kovový rám, rošt TR/ML 
(kovový lamelový) SET musí obsahovať: set 73

1. Lôžko na koliečkach (4ks) brzdené s postrannicami, 
hrazdu, hrazdičku -         triangel ks 73

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Elektricky polohovateľná posteľ kovový rám, rošt TR/ML 
(kovový lamelový) SET obsahuje: 

1. Lôžko na koliečkach (4ks) brzdené s postrannicami, 
hrazdu - hrazdičku

- Posteľ elektricky polohovateľná je určená pre klientov a
použitie v centrách     sociálnych služieb

Strana 1 z 4 



- Nevyberateľné celodrevené čelá typu v dekore buk 
prírodný

- Ložná plocha kovový rám, kovový lamelový rošt

- Nastaviteľná elektromotormi, ovládanie pomocou 
diaľkového ovládača,           funkcia    ručný   ovládač   s 
 magnetickým   kľúčikom   s   možnosťou           
mechanického uzamknutia funkcií

- Bočnice chrániace klienta pre pádom pozdĺž celej 
ložnej  plochy

- Bočnice celodrevené v dekore buk prírodný

- 5 možných polôh bočníc

- Bočnice, hrazda, hrazdička, brzdené kolieska 4 ks 
súčasťou lôžka.

- Možnosť transportného zloženia postele.

- Váha postele: 102,5 kg

- Posteľ rozmery:  max 214 x 105 cm

- Ložná plocha  dĺžka: 200 cm x 90 cm

- Nastaviteľná výška postele elektricky - motorom: 40-80 cm

- Spustiteľné postranice na oboch stranách

- Nastaviteľný sklon operadla - chrbtovej časti 0 - 70 °

- Drevenný povrch a drevenné postranice, farebný 
odtieň: BUK 

- Kovový rám farebný odtieň: slonová kosť, bledohnedá

- Možnosť polohy: elektricky nastaviteľná  svetlá výška, elektricky nastavenie 
chrbtovej  časti

- Maximálne nosnosť postele: 175 kg

- Celková dĺžka: 2140 mm

- Celková šírka: 1050 mm

- Výška ložnej plochy: 400 - 800 mm

- Priestor pod posteľou od zeme v hornej poloha: 356 mm

- Priestor pod posteľou v najnižšej polohe: 195 mm

- Dĺžka ložnej plochy: 2000 mm

- Šírka ložnej plochy: 900 mm

- Maximálna váha klienta: 175 kg

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane vykonávania záručného a pozáručného servisu vyškolenými a certifikovanými pracovníkmi od výrobcu, sériové 
náhradné diely

Vrátane záručnej lehoty minimálne 24 mesiacov od dodania do miesta určenia, podpísania dokladu o prevzatí predmetu 
obstarania

Vrátane odstránenia vád do 72 hodín po písomnom nahlásení reklamácie

Požaduje sa do  3 dní od uzatvorenia  zmluvy  predložiť vzorku položky  č. 1, samotné plnenie zmluvy nastane až po 
odsúhlasení kvality vzorky a splnenia požiadaviek špecifikácie  dodávateľom

Nesplnenie   ktoréhokoľvek   bodu technickej   špecifikácie   a   osobitných požiadaviek na plnenie predmetu zákazky považuje
objednávateľ  za podstatné porušenie zmluvných  podmienok dodávateľom  s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a vznik 
titulu - možnosti odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok dodávateľom  s následkom negatívnej 
referencie dodávateľovi
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Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, original zabalený

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

postel zdravotna polohovatelna.JPG postel zdravotna polohovatelna.JPG

Príloha_2-demontáž_postele.pdf Príloha_2-demontáž_postele.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Obec: Topoľčany
Ulica: P.O. Hviezdoslava  66

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.11.2017 11:11:00 - 30.11.2017 11:09:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 73,0000

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: 35 825,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 42 990,00 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 3.1, 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 31.10.2017 11:58:01
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Objednávateľ:
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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