Kúpna zmluva č. Z201615835_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Mesto Šamorín

Sídlo:

Hlavná 37, 93101 Šamorín, Slovenská republika

IČO:

00305723

DIČ:

2020370121

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

1.2

031 5900416

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Meditech SK, s.r.o.

Sídlo:

Veľká Okružná 43, 01001 Žilina, Slovenská republika

IČO:

46964690

DIČ:

2023679185

IČ DPH:

SK2023679185

Číslo účtu:

SK43 0200 0000 0030 9757 5057

Tel:

0948527523

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
Kľúčové slová:
CPV:
Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

Elektrické polohovateľné postele BE-42-C20 s pasívnymi antidekubitnými matracmi Meditech,
hrazdami a hrazdičkami
polohovateľná,elektrická,posteľ,lôžko,pasívny,antidekubitný,matrac
33192130-2 - Motorizované lôžka; 39143112-4 - Matrace; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)
Tovar; Služba
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Elektricky polohovateľná posteľ s príslušenstvom pre poskytovanie profesionálnej ošetrovateľskej starostlivosti

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Posteľ BE-42-C20

ks

20

Dĺžka ložnej plochy

cm

200

Šírka ložnej plochy

cm

90

Vonkajší rozmer postele

cm

212 x 104

Rozsah polohovania ložnej plochy

cm

od 40 do 80

Hmotnosť postele bez príslušenstva

kg

87

Nosnosť postele

kg

170
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Minimum

Maximum

Presne

Polohovanie chrbtového dielu elektricky

stupeň

71

Polohovanie stehenného dielu elektricky

stupeň

40

Polohovanie lýtkového dielu mechanicky

stupeň

32

Dvojité (duté) čelá postelí-výška nad ložnou plochou

cm

47

Dĺžka chrbtového dielu LP

cm

73

Dĺžka panvového dielu LP

cm

21

Dĺžka stehenného dielu LP

cm

39

Dĺžka lýtkového dielu LP

cm

56 cm

Integrované držiaky píslušenstva

ks

2

Kovová hrazda s plastovou hrazdičkou k posteli

ks

20

Pasívny antidekubitný matrac Meditech Senior 2

ks

20

Rozmer matraca Meditech Senior 2

cm

200 x 90 x 14

Počet zón antidekubitného prierezu matraca

ks

7

Nepremokavosť poťahu (vodný stĺpec)

cm

200

Paropriepustnosť poťahu

g/m2/24 h

800

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Farebné prevedenie čiel a postranníc postelí

buk rustikal

Farebné prevedenie rámu postele

RAL 1019

Hustota studenej peny matraca

40 kg/m3

Antidekubitný prierez matraca

kolmo rezané ryhy delené na 7 anatomických zón

Poťah nehorľavý modrý

Crib 5, Crib 7

Ľahko snímateľný poťah matraca

so zipsom "L" s ochranou proti pretečeniu

Poťah matraca

antimikrobiálny, antialergický, nehorľavý

Poťah matraca

umývateľný, prateľný

Poťah matraca
Poťah matraca prateľný

dezinfikovateľný činidlami v koncentráciach pre
zdravotníctvo
do 95 st.C

Poťah matraca sušiteľný v sušičke

do 120 st.C

Poťah matraca

odolný voči účinkom krvi, moču

Matrac klinicky testovaný na Slovensku

v zmysle platnej legislatívy ako zdravotná pomôcka

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 48 hodín od uzavretia zmluvy
Požaduje sa doložiť certifikát o klinickom testovaní matraca ako zdravotnej pomôcky v zmysle platnej slovenskej legislatívy do 48
hodín od uzavretia zmluvy
Požaduje sa do 48 hodín od uzavretia zmluvy doložiť certifikát dodávateľa vybavenia pre zdravotníctvo alebo ošetrovateľstvo
Požaduje sa do 48 hodín od uzavretia zmluvy doložiť prehlásenie o zhode na posteľ BE-42-C20
Požaduje sa do 48 hodín od uzavretia zmluvy doložiť certifikát v slovenčine alebo úradnom preklade do slovenčiny o nehorľavosti
poťahu a antibakteriálnych vlastnostiach poťahu

Strana 2 z 4

Nedodržanie akéhokoľvek bodu technickej špecifikácie a uvedených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ
považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok zákazky, objednávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.
Zmluvná pokuta za nedodržanie akéhokoľvek bodu technickej špecifikácie a uvedených osobitných požiadaviek na plnenie,
nedodanie tovaru podľa popisu, špecifikácií a termínu dodania je 10% z predpokladanej hodnoty zákazky na účet verejného
obstarávateľa do 10 pracovných dní.
V prípade dodávateľa s tromi a viacerými negatívnymi referenciami si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a uplatniť
zmluvnú pokutu v zmysle bodu 10 osobitných požiadaviek na plnenie
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Dunajská Streda

Obec:

Šamorín

Ulica a číslo:

Kasárenská 1/A

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.6.2016 12:16:00 - 31.8.2016 12:10:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13 849,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 618,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.6.2016 12:15:00
Objednávateľ:
Mesto Šamorín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Meditech SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4

