
Kúpna zmluva č. Z201848449_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,  matrace   ............................................

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 č. 1: elektrické poľohovateľné postele s príslušenstvom =  hrazda, hrazdička - triangel, matrace, 
servírovacie stolíky

Funkcia

Zdravotnícka.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Elektricky polohovateľná posteľ - nová nie repasovaná, 
nosnosť 175 kg set 28

Elektricky polohovateľná posteľ - nová nie repasovaná, 
nosnosť 225 kg set 1

Antidekubitný matrac, nosnosť do 150 kg ks 5

Antidekubitný matrac, nosnosť do  250 kg ks 1

Servírovací stolík na kolieskach ks 34

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Elektricky polohovateľná posteľ, nosnosť do 175 kg :

4 dielná ložná plocha
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Elektricky nastaviteľná svetlá výška: 40 - 82 cm

Elektricky nastaviteľný chrbtový diel: 70 stupňov

Elektricky nastaviteľný stehenný diel: 40 stupňov

24 V systém  pohonných jednotiek

Integrované obojstranné bočnice s istiacimi západkami

Hrazda s hrazdičkou

Drevené prevedenie : HAVANA - farebné prevedenie

Ložná plocha: drevené lamely, rozmer ložnej plochy: 200 x 90 cm

4 x brzdené kolieska 100 mm

Ručný ovládač s možnosťou uzamykania jednotlivých 
funkcií

Celkový rozmer postele:: 221 x 103 cm

Hmotnosť postele: 82 kg

Celková nosnosť postele: 175 kg

Elektricky polohovateľná posteľ, nosnosť do 225 kg:

4 dielná ložná plocha

Elektricky nastaviteľná svetlá výška: 40 - 80 cm

Elektricky nastaviteľný chrbtový diel: 78 stupňov

Elektricky nastaviteľný stehenný diel: 45 stupňov

Autogresia chrbtového dielu

Integrované obojstranné bočnice s istiacimi západkami, 
hrazda s hrazdičkou

Externá jedálenská doska vo farbe lôžka, výsuvný 
odkladací priestor pre paplón a podlavník

Drevevené prevedenie: JELŠA

Ložná plocha: kovové sito, drevené lamely v bedrovej 
časti

Rozmer ložnej plochy: 200 x 90 cm

Kolieska 125 mm s centrálnou brzdou, ochranné 
kolieska proti poškodeniu stien

Možnosť teleskopicky  predĺžiť ložnú plochu na  220 cm, 
ručný ovládač s možnosťou uzamykania jednotlivých 
funkcií

Celkový rozmer postele: 206  x 102 cm

Hmotnosť postele: 116 kg

Celková nosnosť postele: 225 kg

Antidekubitný matrac, nosnosť do 150 kg:

Rozmer matraca: 14 x 200 x 90 cm

Antidekubitný matrac, vyrobený zo studenej PUR peny a
termoaktívnej pamäťovej peny v ložnej ploche, ložná 
plocha je rozdelená na 7 anatomických zón, poťah 
snímateľný so zipsom, prateľný na 95 stupňov, 
vodeodolný, paropriepustný, so sníženou horľavosťou

Antidekubitný matrac, nosnosť do 250 kg:

Antidekubitný matrac jednostranný, navrhnutý pre 
pacientov s vysokým stupňom rizika vzniku dekubitov . 
Vyrobený zo studenej PUR peny a termoaktívnej 
pamäťovej peny v ložnej ploche, ložná plocha je 
rozdelená na 7 anatomických zón, okraje sú vystúžené 
pre lepšie vstávanie a mobilizáciu pacienta. Poťah je 
snímateľný so zipsom, prateľný na 95 stupňov, 
vodeodolný, paropriepustný so sníženou horľavosťou

Rozmer matraca: 16 x 200 x 90 cm

Strana 2 z 4 



Servírovací stolík na kolieskach:

Výškovo nastaviteľná jedálenská doska: 72 - 110 cm

4 x kolieska, 2 x s brzdou

Rozmer jedálenskej dosky: 64,5 x 41, 56 cm

Dekor: buk

Nosnosť: 10 kg

Možnosť rotácie jedálenskej dosky

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, č.2, č.3, č. 4, č.5,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

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, original zabalený

50 ks drevených lamiel určených pre ložnú plochu

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

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:

20.11.2018 10:56:00 - 20.12.2018 10:57:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 69,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13 406,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 088,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.11.2018 11:34:01

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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