
Kúpna zmluva č. Z202028911_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00610411
DIČ: 2020705038
IČ DPH: SK2020705038
Bankové spojenie: IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467
Telefón: 00421 42 4304491

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Clementisova 5119/16, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 44798695
DIČ: 2022834264
IČ DPH: SK2022834264
Bankové spojenie: IBAN: SK05 0200 0000 0026 0952 9456
Telefón: +421903566120

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Korytový žehliaci lis (parný)
Kľúčové slová: žehlenie, manglovanie
CPV: 42932000-8 - Mangle; 42718100-3 - Žehliace stroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Korytový žehliaci lis (parný)

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Maximálna dĺžka žehliacej linky mm 5500

Maximálna šírka žehliacej linky mm 4000

Maximálna hmotnosť najťažšieho kusu (žehlič) kg 3200

pracovná šírka mm 2650 2750

priemer žehliaceho valca mm 850 950

počet valcov ks 3

min.dĺžka žehlenia pod prítlakom m 4,8

celková výhrevná dĺžka m 5,8

rýchlosť žehlenia m/min 9 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

ohrev parný

prípojka pary 2"
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prípojka kondenzátu 6/4"

hnací motor válca max.15kW - frekvenčne riadený

Požadované technické vlastnosti ----

- flexibilné koryto z ušľachtilej uhlíkovej ocele, alebo ekvivalent

-
povrch žehliaceho koryta dôkladne technologicky opracovaný s 
cieľom vytvorenia  hladkého a lešteného  povrchu pre optimálny 
styk so žehleným prádlom

-
Hydraulický systém pre prítlak koryta k valci s možnosťou 
nastavenia prítlaku podľa zvoleného programu a typu prádla, alebo
ekvivalent,

- manometer pre meranie tlaku a zobrazenie aktuálneho tlaku na 
displeji.

- Systém jednotlivých pružín, minimálny pracovný zdvih pružinového
systému 20 mm

- funkčnosť pri tlaku pary v rozmedzí 8 - 13 barov

- polyesterový nábal o minimálnej sile 18mm s minimálnou 
gramážou 3000g/m²

- Automatický parný ventil pre riadenie nastavenej žehliacej teploty 
žehlenia

- Priečne (paralérne) prúdenie sýtej páry žehliacim korytom

- Celoplošne perforované valce pre optimálny odťah vlhkosti

- Individuálne nastaviteľné odsávanie vlhkosti každého valca

- Nahrievacia automatika pre kontrolované nahriatie a automatické 
zastavenie stroja pri nízkej teplote

- Automatický zdvih žehliaceho koryta pri štarte žehlenia, zníženia 
koryta pri zastavení stroje alebo pre účely údržby

- Ďiaľkový štart-stop systém pro zastavenie valca

- Nastaviteľný prítlak žehliaceho koryta podľa zvoleného programu s
nastaviteľným oneskorením alebo ekvivalent.

- Zobrazenie pretrhnutia vodiacich pások na ovládacom paneli

- Núdzové tlačítko pre zastavenie stroja (2 vpredu a  vzadu)

- Výstupný zadný stôl min. 600mm

- Kontrola vstupu prádla do žehliča s funkciou automatického 
vypnutia žehliča

mikroprocesorová riadiaca jednotka s farebným 
dotykovým displejom min. 7“ a zobrazením základných 
parametrov žehlenia min. v rozsahu:

- číslo a názov zvoleného programu- rýchlosť žehlenia v m/min- 
teplota žehlenia v st.C- zaťaženie motora v % alebo A- prítlak 
žehlenia v baroch

slovenské jazykové prostredie, zobrazenie chybových 
hlásení, prevádzkových štatistík a servisných intervalov áno

štartovací balíček základných potrieb k údržbe čistiace plátno, voskovacie plátno, 5 kg odpovedajúceho vosku, 
rukavice

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s obstaraním predmetu plnenia, vrátane dopravy na miesto plnenia, 
balné, montáž na pripravené rozvody, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu

Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude nový, doposiaľ nepoužitý

Na predmet kúpnej zmluvy objednávateľ neposkytne žiadne preddavky ani zálohové platby.

Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy zaslať elektronicky kontaktnej osobe objednávateľa: 
obchodný názov predmetu zmluvy, spolu s technickými parametrami a fotografiou prípadne prospektom. Následne si zmluvné 
strany pred plnením zákazky vzájomne odsúhlasia ponúknutý tovar a technické parametre. Bez tohto vzájomného 
odsúhlasenia nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.

Dodávateľ do 2 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží objednávateľovi doklad o odbornej spôsobilosti 
osoby, ktorá bude v mene dodávateľa vykonávať montáž, zaškolenia a zaučenie personálu.
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Objenávateľ vyžaduje, aby bol tovar do miesta plnenia dodaný v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod.

Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní predmetu plnenia na základe doručenej faktúry s lehotou splatnosti 30 dní.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy ak pri jeho prevzatí zistí vady alebo ak predmet zmluvy 
nebude zodpovedať technickej špecifikácií požadovanej objednávateľom.

Objednávateľ požaduje spísanie a odovzdanie odovzdávajúceho a preberacieho protokolu, ktorým objednávateľ potvrdí 
prevzatie kompletnej zákazky vrátane dokumentácie - odovzdanie vyhlásenia o zhode alebo certifikátu, návod na obsluhu a 
údržbu, písomné potvrdenia o zaškolení personálu a údržby, montážne a revízne správy a iné.

Dodávateľ je povinný odovzdať doklady a dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom alebo českom jazyku.

Odborné zaškolenie a zaučenie personálu na obsluhu zariadenia odborne spôsobilou osobou s písomným potvrdením o 
zaškolení.

Ak je potrebné technické zaškolenie pre údržbu odborne spôsobilou osobou s písomným potvrdením o zaškolení.

Dodávateľ garantuje, že dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, resp. na obvyklý 
účel a zachová si dohodnuté, resp inak obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť dodávateľom dodaného tovaru sa vzťahuje na 
všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby. Dodávateľ poskytne záručnú dobu v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa 
podpísania preberacieho protokolu.

Dodávateľ zodpovedá za vady , ktoré má tovar v okamihu keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa 
aj keď sa stane zjavnou až po tomto čase.

Objednávateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu dodávateľovi všetky vady tovaru, zistené pri preberaní dodaného 
tovaru, alebo bezprostredne, najneskôr do 7 dní po zistení vady, v písomnej forme prostredníctvom pošty, alebo e-mailom.

Dodávateľ je povinný oznámené vady odstrániť bez zbytočného odkladu, na vlastné náklady a bez nároku na kompenzáciu 
týchto nákladov voči objednávateľovi, pričom odstránením vád sa rozumie výlučne dodanie náhradného tovaru za vadný tovar,
dodanie chýbajúceho tovaru.

Požadujeme zásah pre záručný a pozáručný servis do 24 hod. od nahlásenia poruchy telefonicky alebo e-mailom.

Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť poruchu najneskôr do 48 hodín od nástupu servisného technika na servis pre zariadenie, 
pokiaľ sú náhradné diely dostupné u dodávateľa. V prípade že diely nie sú dostupné u dodávateľa, odstránenie poruchy 
najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa nástupu servisného technika na servis, alebo dodávateľ bezodplatne zapožičia 
náhradné zariadenie technicky a funkčne porovnateľné.

V prípade nedodržania vyššie uvedených lehôt nástupu na servis alebo na odstránenie vady tovaru (záručnej alebo 
pozáručnej), sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý aj začatý deň 
omeškania, pričom popri tejto zmluvnej pokute si objednávateľ môže voči dodávateľovi uplatniť aj nárok na náhradu celej 
skutočne vzniknutej škody, ktorá mu vznikla v príčinnej súvislosti s týmto omeškaním dodávateľa.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný prevziať zariadenie v sídle objednávateľa na vlastné náklady a po oprave 
zariadenie doručiť do sídla objednávateľa na vlastné náklady. Toto neplatí v prípade, ak je možné stroj opraviť na mieste.

Sankcie:

- v prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi (na jeho výzvu) zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % denne z kúpnej ceny s DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania, pričom popri tejto 
zmluvnej pokute si objednávateľ môže voči dodávateľovi uplatniť aj nárok na náhradu celej skutočne vzniknutej škody, ktorá 
mu vznikla v príčinnej súvislosti s týmto omeškaním dodávateľa.

- objednávateľ má nárok na voľbu nárokov uvedených v § 436 ObZ ods.1 písmen. a) až d) ak ju oznámi dodávateľovi včas v 
zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

Objednávateľ má popri nárokoch uvedených vyššie, aj nárok na náhradu škody a zmluvnú pokutu.

Dodávateľ môže požadovať úrok z omeškania s úhradou faktúry vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania 
podľa § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

Dodávateľ zodpovedá za porušenie povinností za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy v mene 
dodávateľa v priestoroch objednávateľa.

Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, podľa § 524 a nasl. Zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon dodávateľa, ktorým 
budú jeho pohľadávky voči objednávateľovi postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 
39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný.

Súhlas objednávateľa podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas zriaďovateľa objednávateľa.

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

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Nemocničná 986

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.12.2020 14:00:00

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 133 140,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 159 768,00 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 11.11.2020 11:04:01

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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