Kúpna zmluva č. Z201519143_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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Elektrické nemocničné lôžko s kardio polohou

Kľúčové slová:

Nemocničné lôžko, elektrické polohovateľné lôžko, matrac, kardio poloha

CPV:

33192130-2 - Motorizované lôžka; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Elektrické nemocničné lôžko s kardio polohou - Lôžko 1

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Lôžko 1: minimálny rozsah zdvihu ložnej plochy

cm

40

76

Lôžko 1: počet dielov ložnej plochy

ks

4

Lôžko 1: ložná plocha

cm

200x90

Lôžko 1: šírka lôžka vrátane postraníc

cm

Lôžko 1: náklon do Trendelenburgovej a Antitrendeleburgovej polohy

stupne

15

Lôžko 1: autoregresia chrbtového dielu

cm

10

Lôžko 1: autoregresia stehenného dielu

cm

6

Lôžko 1: výška postraníc nad ložnou plochou

cm

37
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100

Presne

Lôžko 1: uhol nastavenia chrbtového dielu

stupne

70

Lôžko 1: priemer pojazdových koliesok

mm

150

Lôžko 1: počet pojazdových koliesok

ks

Lôžko 1: držiaky na hrazdu alebo infúzny stojan

ks

2

Lôžko 1: bezpečné pracovné zaťaženie

kg

250

Lôžko 1: hustota jadra matraca

kg/m3

40

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Lôžko 1: vyrobené v súlade s bezpečnostnou normou

STN EN 60601-2-52

Lôžko 1: zdvih ložnej plochy

elektromotorom

Lôžko 1: ovládanie chrbtového a stehenného dielu

elektromotorom

Lôžko 1: náklon do Trendelenburgovej a Antitrendeleburgovej polohy

elektromotorom

Lôžko 1: bezpečnostný systém
Lôžko 1: ložná plocha

zabraňujúci preťaženiu jednotlivých motorických častí, pri
preťažení automatické zastavenie polohov.
dvojitá autoregresia- 3D

Lôžko 1: ložná plocha

vyberateľné plastové výlisky

Lôžko 1: chrbtový diel

núdzové mechanické CPR spustenie

Lôžko 1: postranice

4 odklopné delené plastové s farebnými výplňami,
bezpečnostnou poistkou proti nechcenému spusteniu
vyfukovaný plast, ľahko umývateľný povrch, bezšpárová
technológia
vyberateľné, s otvormi pre ľahké vedenie lôžka a
bezpečnostnými zámkami proti nechcenému vytiahnutiu
vyfukovaný plast, ľahko umývateľný povrch, bezšpárová
technológia
s ochranou proti nechcenému polohovaniu, so zámkami
polôh, s kardio polohou, TR, ATR, CPR
nastaviteľná jedným tlačidlom na centrálnom sesterskom
ovládacom panely
s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s LED svetlom
a podsvietenou klávesnicou
s autodiagnostikou kapacity a životnosti

Lôžko 1: materiál postraníc
Lôžko 1: čelá
Lôžko 1: materiál čiel
Lôžko 1: centrálny sesterský ovládací panel na špirálovitom kábli
Lôžko 1: kardio poloha
Lôžko 1: pacientský ručný ovládač na špirálovitom kábli
Lôžko 1: zálohová batéria
Lôžko 1: autokontúra

4

Lôžko 1: držiaky na príslušenstvo

súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu
jedným tlačidlom
na hrazdu a infúzny stojan

Lôžko 1: bočné úchyty na drobné príslušenstvo

na sáčok na moč, kôš na bažanta a pod.

Lôžko 1: držiaky v oblasti nožného čela

na prídavný nožný diel postraníc

Lôžko 1: pojazdové kolieska

centrálne ovládané/zabrzditeľné, minimálne jedno koliesko
antistatické
RAL9002 svetlošedá

Lôžko 1: farba rámu
Lôžko 1: príslušenstvo

hrazda lakovaná upevniteľná do držiaku pri hlavovom čele
lôžka
plastová rukoväť k hrazde

Lôžko 1: príslušenstvo
Lôžko 1: príslušenstvo
Lôžko 1: príslušenstvo

chrómovaný infúzny teleskopický stojan, 4 plastové háčiky,
upevniteľný do držiaku pri hlavovom čele
nerezový košíček na infúzne fľaše

Lôžko 1: matrac

pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov

Lôžko 1: jadro matraca

zo studenej PUR peny

Lôžko 1: jadro matraca

s priečnymi a pozdĺžnymi prierezmi

Lôžko 1: poťah matraca

dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, paropriepustný,
vodovzdorný, ľahko snímateľný - zips
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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
Záručný servis od nahlásenia poruchy do 48 hodín v pracovných dňoch od zadania do systému.
Záručný servis 36 mesiacov.
Požaduje sa do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy predloženie tlačeného katalógu jednotlivých produktov, ktorý obsahuje
technické a kvalitatívne parametre, fotografie.
Názov

Upresnenie

Do 3 pracovných dní sa
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
požaduje predložiť potvrdenie
výrobcu oprávňujúce
uchádzača k vykonávaniu
záručného a pozáručného
servisu na ponúknuté lôžka.
Požaduje sa dodanie predmetu Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
zákazky: minimálne v
uvádzanej špecifikácii v
technických a osobitných
požiadavkách v opisnom
formulári.
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
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
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
Splatnosť faktúry 60 dní
Splatnosť faktúry 60 dní
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2.5

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:
25.8.2015 14:29:00 - 30.10.2015 14:30:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

2,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 122,50 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 947,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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.

Strana 4 z 5

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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.8.2015 15:54:00
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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