Kúpna zmluva č. Z201617484_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Fakultná nemocnica Trnava

Sídlo:

A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika

IČO:

00610381

DIČ:

2021191084

IČ DPH:

SK 2021191084

Číslo účtu:

SK 5481800000007000281238

Tel:

421 335938149

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Artspect spol. s r.o.

Sídlo:

Rybničná 40, 83106 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

47760265

DIČ:

2024083050

IČ DPH:

SK2024083050

Číslo účtu:
Tel:

0910133499

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
Kľúčové slová:

CPV:
Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

Špeciálny mobilný zdvihák pre zdvih, transfer, manipuláciu a nácvik chôdze osôb s obmedzenou
mobilitou
Mobilný pacientsky elektrický zdvihák, imobilný pacient, klient DSS, zdvih pacienta,
transfer z lôžka na kreslo, transfer na WC, transfer do sprchy, Liko Golvo, Liko pacientsky
vak, horizontálny zdvih, nácvik chôdze, rehabilitácia, zvýšená mobilita, bezpečnosť a prevencia
poranení chrbta personálu
33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti;
33192600-8 - Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie; 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:
•

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Nosnosť zdviháku

kg

200

Šírka podvozku, vonkajší rozmer

mm

654

938

Šírka podvozku, vnútorný rozmer

mm

543

826

Hmotnosť zdviháku

kg

42

Priemer koliesok

mm

75
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Maximum

Presne

Zdvíhací rozsah (výška úchytných bodov ramena od podlahy)

mm

475

Rýchlosť zdvihu pri pomalšom dvíhaní

mm/sek.

33

Rýchlosť zdvihu pri rýchlejšom dvíhaní

mm/sek.

41

Šírka ramena na podvesenie vaku

mm

450

Nosnosť pacientskych vakov a plachiet

kg

200

Dĺžka plachty pre zdvih v horizontálnej polohe

cm

160

170

Šírka plachty pre zdvih v horizontálnej polohe

cm

80

90

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Materiál, z ktorého je zdvihák vyrobený

hliník

Rozširovateľný podvozok

elektricky ovládaný

Predĺžené rúčky pre oporu pri nácviku chôdze

áno, integrovaná súčasť zdviháka

Závesný systém pre zdvih pacientov v horizontálne polohe
Dvojité kolieska

áno, minimálne s 8 úchytnými hákmi a smechanickým
vyrovnávaním ťažiska
vpredu nebrzdené / vzadu brzdené

Dve rýchlosti zdvihu

rýchle dvíhanie a pomalé dvíhanie

Spúšťanie pacienta v prípade urgentnej situácie

elektrické aj manuálne

Stupeň ochrany mobilného zdviháka pred vniknutím kvapalín

IPx4

Stupeň ochrany ručného diaľkového ovládača pred vniknutím kvapalín

IPx4

Pacientska plachta pre dvíhanie v horizontálnej polohe

1 ks

Materiál, z ktorého je plachta vyrobená

pevný polyester

2.4

1735

600

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Mobilný zdvihák musí umožňovať jednoduchú výmenu príslušenstva na zdvih (pomocou rýchloupínacích hákov)
Mobilný zdvihák musí umožňovať zdvih osôb z podlahy
Mobilný zdvihák musí byť možné doplniť o váhu, ktorá je certifikovaná v zmysle európskeho nariadenia NAWI 90/384
Súčasťou mobilného zdviháku musí byť jednoducho vymeniteľný závesný systém s rýchloupínacím hákom na podvesenie
pacientskej plachty pre horizontálny zdvih
Ramená na podvesenie vaku / plachty musia mať bezpečnostné zámky zabraňujúce samovoľnému vyvlečeniu popruhu vaku /
plachty
Súčasťou mobilného zdviháku musí byť bezdrôtové diaľkové ovládanie všetkých jeho funkcií - zdvih (spúšťanie) aj rozširovanie
(zužovanie) podvozku
Mobilný zdvihák musí mať integrovanú nabíjačku bez externého elektrického adaptéra
Ovládací systém musí mať indikáciu stavu nabitia akumulátora
Riadiaca jednotka mobilného zdviháku musí byť vybavená tlačidlom pre núdzové blokovanie ovládania
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť technickú dokumentáciu prístroja v slovenskom, českom
alebo anglickom jazyku alebo funkčnú vzorku prístroja pre preukázanie plnenia všetkých požadovaných technických parametrov
Objednávateľ si vyhradzuje právo odskúšať mobilný zdvihák a to po dobu 7 dní. V prípade ak mobilný zdvihák nebude spĺňať
požiadavky objednávateľa, bude tento postupovať podľa článku XVII. ods. 17.2 písm.t) Všeobecných zmluvných podmienok
elektronického trhoviska.
Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a je registrovaný pre DPH na základe § 7 zákona o DPH. Registráciou podľa § 7 Zákona o
DPH nezískal postavenie platiteľa DPH. V prípade nákupu tovaru, alebo prijatia služieb od dodávateľa z EÚ mu však vzniká
povinnosť zaplatiť slovenskú DPH na Slovensku.
Na základe tohto nebude dodávateľ z EÚ účtovať k cene zahraničnú DPH, vo svojej ponuke však musí uviesť sadzbu a výšku DPH v
zmysle zákona SR č. 222/2004 Z.z. o DPH a cenu vrátane DPH.
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Záručnú dobu požadujeme 24 mesiacov.
Certifikát alebo vyhlásenie o zhode
Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované.
Splatnosť faktúry 60 dní.
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:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica a číslo:

A. Žarnova 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
28.7.2016 8:31:00 - 15.8.2016 8:31:00

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
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 818,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 10,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 599,80 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.7.2016 9:08:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Artspect spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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