
Kúpna zmluva č. Z20229567_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
Sídlo: J. Smreka 486, 02001 Púchov, Slovenská republika
IČO: 00632368
DIČ: 2020616840
IČ DPH:
Telefón: 0901918621

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TriCare s. r. o.
Sídlo: Baltská 5172/5, 82107 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 51053608
DIČ: 2120583564
IČ DPH: SK2120583564
Telefón: 0940632273

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: "15 ks elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom"
Kľúčové slová: elektricky,polohovateľná, posteľ, antidekubitný, matrac
CPV: 33192130-2 - Motorizované lôžka; 39143112-4 - Matrace; 60000000-8 - Dopravné služby 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Elektricky polohovateľné postele s extra nízkou ložnou plochou

Funkcia

Motorizované lôžka

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Elektricky polohovateľná posteľ  s extra nízkou ložnou 
plochou ks 15

Počet integrovaných držiakov matraca ks 4

Rozmer ložnej plochy cm 200 x 90

Počet dielov ložnej plochy ks 4

Nosnosť postele kg 200

Počet koliesok s brzdou ks 4

Priemer koliesok mm 100

Rozsah výškového nastavenia ložnej plochy cm 20 až 60

Počet poistiek postranníc (bočníc) ks 4

Počet univerzálnych integrovaných držiakov 
príslušenstva ks 2

Rozsah nastavenia funkcie AntiTrendelenburg stupeň 12

Antidekubitný matrac ks 15
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Rozmer jadra matraca cm 200 x 90 x 
14

Nepremokavosť poťahu matraca (vodný stĺpec) mm 200

Paropriepustnosť poťahu g/m2/24 h 600 800

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Posteľ so skladateľným rámom možnosť jednoduchého zloženia a rozloženia postele 

Možnosť ľahkej inštalácie poistiek, ľahká demontáž 
poistiek proti nechcenému spusteniu postranníc 

Ovládanie postranníc jednou rukou

Ložná plocha postele dobre odvetrateľná z kovových sít s vysokou nosnosťou

Celodrevené postrannice po celej dĺžke postele

Postrannice z masívneho dreva, nie lepené možnosť nastavenia aj šikmo, nielen vodorovne

Ovládač postele s mechanickým uzamykaním každú funkciu je možné uzamknúť samostatne

Farba rámu postele RAL 1019

Rozsah zdvihu ložnej plochy od 20 cm do 60 cm sa 
vyžaduje Nevyhnutná podmienka plnenia zmluvy

Funkcia kresla jedným tlačidlom Náklon postele - funkcia kardiokreslo

CPR funkcia Ovládač s možnosťou uzamknutia každej funkcie samostatne

Farebný dekor dreveného obloženia postele Buk rustikal 

Jadro matraca obojstranne anatomicky tvarované 7 zón na každej strane

Jadro sendvičové z dvoch vrstiev každá strana má inú tvrdosť

Poťah nehorľavý 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 dezinfikovateľný činidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo

Poťah matraca prateľný do 95 st.C 

Poťah matraca sušiteľný v sušičke do 120 st.C

Poťah matraca odolný voči účinkom krvi, moču a telesným tekutinám

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

Výrobky musia byť nové, nerepasované.

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

POZOR!!! Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky 
na predmet zákazky, čím spĺňa požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie 
predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ 
oprávnený v zmysle čl. XVIII bodu 18.2 písm. i) 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska, od Zmluvy odstúpiť.

POZOR !!! Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením 
podrobných jednotkových cien platných počas doby trvania tejto zmluvy, prospekty/vyobrazenie/katalóg tovaru s dokladmi o 
splnení tech. špecifikácie. Tovar môže byť dodaný až po jeho odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie techn. 
špecifikácie.

POZOR!!! V zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je splatnosť 
faktúry 30 dní od doručenia faktúry s náležitosťami podľa obchodných podmienok EKS. Zmluvné strany sa dohodli, že 
dodávateľ vystaví faktúru za dodávku tovaru do 15 dní odo dňa jeho riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného 
dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci , v ktorom bol tovar dodaný. Tieto platobné podmienky majú prednosť pred 
ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 48 hodín od uzavretia zmluvy 
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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

Záručná doba 24 mesiacov

V prípade, ak je v opise uvedený presný typ respektíve označenie výrobku, je možnosť podať ekvivalentný typ výrobku v 
minimálne rovnej a väčšej kvalite, čo musí dodávateľ písomne preukázať overiteľnými údajmi výrobcu, nie predajcu. V prípade 
nepravdivých a klamlivých údajov si obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a uplatniť sankcie.

Nedodržanie technických vlastností tovaru a technickej špecifikácie bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok zo strany dodávateľa

Bezpodmienečne sa vyžaduje splnenie parametra najnižšej polohy ložnej plochy 20 cm !

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Posteľ s extranízkou ložnou plochou.pdf Posteľ s extranízkou ložnou plochou.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Púchov
Obec: Púchov
Ulica: J. Smreka 486/12

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.09.2022 07:00:00 - 07.10.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 15,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 100,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 320,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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.
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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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229567

V Bratislave, dňa 05.09.2022 13:38:01

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

Dodávateľ:
TriCare s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229567


Zákazka


Identifikátor Z20229567


Názov zákazky "15 ks elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a
antidekubitným matracom"


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/328665


Dodávateľ


Obchodný názov TriCare s. r. o.


IČO 51053608


Sídlo Baltská 5172/5, Bratislava, 82107, Slovenská republika


Dátum a čas
predloženia 5.9.2022 7:12:06


Hash obsahu návrhu
plnenia jhOB0aQqBXssU9XOaNAU3gYse1ive6vg5DPdyiEYItk=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Elektricky polohovateľná posteľ s príslušenstvom, antidekubitný matrac.
Parametre podľa zadania obstarávateľa.


Prílohy:
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