
Kúpna zmluva č. Z202120111_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
Sídlo: Slavnica 68, 01854 Slavnica, Slovenská republika
IČO: 00632406
DIČ: 2020613177
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK21 8180 0000 0070 0050 9685
Telefón: +421424440272

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BEGA, s.r.o.
Sídlo: PD, 95136 Lehota, Slovenská republika
IČO: 36547654
DIČ: 2020149582
IČ DPH: SK2020149582
Telefón: 0905904391

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Válendy
Kľúčové slová: válendy, postele
CPV: 39143110-0 - Postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Válenda

Funkcia

Nákup nového, nepoužívaného lôžka vhodného do sociálneho zariadenia, vrátanie balenia, dopravy, vyloženia v jednotlivých 
ubytovniach zariadenia, montáže v jednotlivých priestorov sociálneho zariadenia z prepravnej úpravy do užívateľského

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Rozmer lôžka dĺžka mm 2 040 2 050

Rozmer lôžka šírka mm 890 920

Rozmer lôžka výška mm 450

Výška matracu mm 220

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Samostatné lôžko pre jedného klienta + matrac 1 ks

Lôžko  bude tvoriť uzatvorený korpus z laminátovej 
drevotrieskovej dosky buk 381, ďalej len LTD, prípadne 
ekvivalent

áno

Hrana použitá na viditeľných častiach bude hrúbky 2 mm

Lôžko bude výklopné s použitím kovaním KP2, prípadne
ekvivalent, ktorý musí spĺňať technické požiadavky KP2 áno
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Výklopnú časť bude tvoriť LTD vo farbe buk 381 
prípadne ekvivalent o hrúbke 18 mm s minimálne 12 
dierami na odvetranie a rozmere fi 55 mm.

áno

Po obvode výklopnej časti budú naložené listy z LTD 
hrubej 18 mm a olepené ABS 2 mm skrytým spojom 
formou kolíka o rozmere 8 mm každých 20 cm pre 
pevnosť a náročnosť  používania.

áno

Lôžko bude riešené 4 nohami z masívneho jaseňového 
dreva alebo iného, farebne vhodného masívneho 
tvrdého dreva o výške 250 mm v prevedení a v skladbe 
jaseňová špárovka, alebo ekvivalent vo farbe masívneho
tvrdého dreva  v hrúbke 35 mm lepená pozdĺžne. Z 
hornej a spodnej strany noha lôžka  bude olepená 
jaseňovou lištou v hrúbke 5 mm po celej výške ( alebo 
ekvivalent vo farbe masívneho tvrdého dreva), ktorá 
bude prekrývať lepenú časť špárovky tak, aby bola 
garantovaná pevnosť spoja špárovky a nevznikli 
praskliny na špárovke. Všetky pozdĺžne hrany budú 
opatrené rádiusom R6.

áno

Nohy budú pevne spojené bočnou LTD o hrúbke 25 mm 
a výške 120 mm pozostávajúcou z 2 kusov áno

Vetracia spára bude mať rozmer 30 mm

Úložná časť lôžka bude zo spodnej časti opatrená MDF 
3 mm z jednej strany lakovaná v bielej farbe. áno

Úložný priestor lôžka bude rozdelený priečne doskou 
LTD v strede pre väčšiu pevnosť dosadajúcej výklopnej 
časti

áno

Povrchová úprava nôh bude riešená bezfarebným 
matným lakom určeným pre interiér, podložená 
technickým istom preukazujúcim nezávadnosť, podľa 
normy DIN EN 71 časť 3 (neobsahuje ťažké kovy)

áno

Nepripúšťa sa ekvivalen prevedenia vyhotovenia nôh, 
prevedenie nôh musí byť len z tvrdého masívneho 
dreva.

áno

Matrac obojstranný

Matrac vyrobený z kvalitnej PUR peny

Matrac jadro s hustotou min. 30 kg/m3

Jeden povrch matraca tvarovaný min. 3 anatomickými 
zónamy podľa váhového rozloženia tela s hustotou min. 30 kg/m3

Druhý povrch matraca pokrytý viskopenou s hustotou min. 50 kg/m3

Matrac poťah so zipsom "L",  paropriepustný, prateľný pri teplote 90oC, 
odnímateľný a nepremokavý

Matrac poťah z elastickej látky s antibakteriálnou a protiplesňovou 
úpravou, vodeodolný, musí spĺňať  ISO8111981

Rozmer matraca Matrac musí byť rozmerovo vhodný do hore definovaného lôžka.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Nový,  doposiaľ nepoužitý a nerepasovaný  tovar.

Dodávateľ do dvoch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, predloží v elektronickej podobe objednávateľovi, názov, opis a 
technické špecifikáciu predmetu zákazky, aby mohol objednávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých technických 
parametrov a požiadaviek kladených na predmet zákazky.

Ak bude predložené ekvivalentné riešenie použitých materiálov, treba predložiť vzorky jednotlivých materiálov do dvoch 
pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.

Doklad, že matrac spĺňa požiadavky   ISO8111981
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Zároveň je potrebné dodať objednávateľovi do dvoch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy samotný obstarávaný tovar, 
poprípade farebnú fotografiu obstarávaného lôžka + matrac.

Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie predložených dokladov, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy.

Ak daná špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať a od 
zmluvy odstúpiť.

Je potrebné minimálne dva dni pred dodaním tovaru písomne informovať objednávateľa. Objednávateľ si na deň dodania 
zaobstará odborníka, ktorý skontroluje kvalitu prevedenia lôžka  a použité materiály dodaného lôžka.

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu 
zmluvy.

V prípade zistenia závady na dodanom tovare  počas záručnej doby,  má dodávateľ povinnosť vymeniť vadný tovar za nový na
náklady dodávateľa.

Splatnosť faktúry 30 dní.

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za 
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.

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

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

IMG_0002.pdf IMG_0002.pdf

IMG_0001.pdf IMG_0001.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Slavnica
Ulica: 68

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.11.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 3,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 450,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 540,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120111

V Bratislave, dňa 15.10.2021 14:38:01

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
BEGA, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120111


Zákazka


Identifikátor Z202120111


Názov zákazky Válendy


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313868


Dodávateľ


Obchodný názov BEGA, s.r.o.


IČO 36547654


Sídlo PD, Lehota, 95136, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 14.10.2021 12:54:02


Hash obsahu návrhu plnenia cB+0Cn6+aNdr22845WrXRJ2jmhOIiWTWyBCglJriCJo=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Sme výrobca nábytku - vyrobíme podľa požiadavky


Prílohy:
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