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lčo:
DlČ:
lč DPH:

Kúpna zmluva č.Z202110223 Z
uz3tvoíená v an)§lc §409 a !á§l, obchodného z.álomika

l. zmluvné 8trany

1.1 objédnávai6l:

obchodné meno: Ngmocnica s poliklanikou Myjava

s|dlo: staíomyjavská59,90701Myjava,slovonskálopublika
lóo: 00610721

Dlc: 2021039988

lc DPH: sK2o21039988
Bankovóspoi9ni6: IBAN|sK9881800000007o00510627
Teleíón: 0346979352

'1.2 oodávat€l:

obchodnóméno: Art§pe€tsPol,31,o.
Rybničná 40, E3106 Bralislava, slovenská r€publika

47760265
2024083050

sK2024083050
0910133499

ll. Píedm.t zmluql

2.1 Všsob€cná šp€ciíikácia pledmetu zml,]vy:

Názov: Po§tele píe oAlM 3 ks

kilčové slová: zdravoh ick6 lóžka

cPV: 33192100-3 - Lóžka na zdravolnícb účslr 6000000Ga - DopravíÉ sluáy (bez proprávy
odpadU)

Druh/y| Tovarislužba

2.2 Funkčná a lochnlcká špecifikácia prsdmstu zmluvy:

zožnam položi€k:

1 . Po§lsl€ pr6 oAlM 3 k§

2. Aktlvny anťd6kubihý matrác,

Položk! č. í: Po3l.l. pro oAlM 3 k.

Resu§clačné ložko pre kritickú starostlivosť, s lalerálnym náklonoíí a inlegrovanými váhami

3

EbKncké integíované predÍženie ložnej plochy 20

Elekvické ovládanis chótového, stehenného, lýlkového
dielu, zdvihu ložnei plochy v íozsahu

45,80

Elektíické ovládan e laierálneho náklonu ožka 20

bezpeéné p6covné zaťaženie l0žka k9 25a

Ložná plocňa umi€stnsná na 3 teleskopictých stÍpoch - 200

Ložná ploóa Umiostn€ná na 3 tel€§koPických §dpoch -

šírka
85

stÉna 1 z 6



Vonkajšie rozmery lóžka _šííka

Pevná a slabilná konštrukcia lóžka (konšííukcia sa
nesmie pohybovať alebo krútiť ani pri maximálnom
placovnom zaťaženi)

Ložná ploóa dg tknspárgntná (min, od h|avy po panvu
leáacého pad6nta)

Držiak na Uchylenie RTG kazety, RTG kaz€ta pod
ložnou plocho! dobre dostL]pná z boku lóžka

ň,4ožnosť plynUlého snínkovánia c_mmenom

Antid€kubitná lunkcia - súča§né polohovanie chíbtového
a stehenného dielU jedným llačidlo (aUtokontúrc)

Ložná plocha so §y§témom elimináci€ trecích a stližných
síl Prj Polohovaní paci€nl.a

EleKíické ovládanjo náklonu ložňe' plochy
TrgndelenbUíg / Antitréndél€nburg, minimálne 1 3

Vyb€Etelné celoplaslové č€|á, nožné čelo so ámkámi
píoť náhodnému vytiáhnutiu

sesterský ovládácí panel s displejom, inl€rovaný v
hlavov6i bočnid, § ochranou píotin€ďlc€nému
polohovaniu, ámkami jednoťi,/ých polóh, zobrazujúci
namerané hmolnosť, naslav€nioiednotlivých polóh
lóžka, s pamáťovými polohami (minimálng - r€§U§.itačná
poloha cPR, kárdio kí€§lo, Tléndélénbuíg, mobilizaóná
poloha)

S€steBký ovládací panel s bézpéčnostným llačidlom,
íUnkciou sToP, zámkami polón, s Uáčidlaml ovládanlá
polóh a pámáťový.ni polohami (íninimá|ne Kaldio kreslo.
Trendelenb!rc, cPR)

Nožné ovládáčé integrcvané do podvozku lóžka, §
tlač]dlami pre naslavénie latorálneho náklonu, s
ochranoU proli nechcénéňu polohovaniu

4 dvojiié pojazdové kolieska § cenlrálnym ovládanlm,
minimálne 1 antistátické + 5. zaš]vatelné koliesko pre
lepšiu alahšiu manipuláciu a jazdu s lóžkom

dvojilé pojazdové koliéská s cenlrálnym ovládáním,
minimálne 1 antistalické + 5, za§úvatetné kolie§ko pre
lepšiu áláhšiu manipuláciu ájazdu s lóžkom

Mlnlmálne 2 džiáhy na hluzny sloján Ý obla§t č|e'

Drž]ak na hmzdL] V oblasli hlavového č€la

Minimálne 2 bočné džjaky na drobné prlslušenstvo (kóš
na báŽanta, sáČku na moČ apod.)

Džiaky ná pddavný nožný pál bočníc

Džák venlilálorových Eubíc plFulo kopírulúcl náklony
ložngj pló.lty

Džiak ventilálorových trubíc plynulo kopíruiúci náklony
ložnéj plochy

Uhlomery ind'ku]úce uhol naslavgnia chňtového dagll],
náklonu |ožnej plocňy TRyATR a lalerálneho náklonu

(

lntggrováné plastové dslsné §klopné bočnice v oblasti
hlavy a §lrédovej česli lóžka, § inlegrovánými
paci€nl§kými ovládačmi, s ochranou proli náhodnému

Nožnó ovládače int69rované do podvozku lóžka, s
tláčidlami p€ nastevgnig výšky ložn6j plochy á
vyšetrovecój polohy. § ochránou proli ngchconému
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zálohová balér]a s indikátorom slavu,

Bezpečnostný sysiém píoti prcťaženiu jédnollivých

motorov zaisťujúci áUlomalické záslavenie polohovania
požadujemB

Páky m6ch6nického cPR odblokovania chólového dielu
po obidvoch §lranách l6žka,

Lóžko mu§l byť lmývatolné 6 dszinfikovatelné
šlandardnými deziníekčnými prosh€dkarni použIvanými požadujerne

Jodnoduclio čl3lllelná kon§rukcia lóžta (b€z ťažlo
čisUt9lnýrh áhybov, otvoroných dulín, ngkvalitnFh

4 íohové ochíánnó píotinárazové kolieska

Bezpečnostné nočné podsvi€tenie lóžka

lnlegrcýa.é váhy zob.azujúca hŤotnosť pacienta, s
možnosťou ulož€nia nametáných hodnól

Funkcia alamu opustgnia lóžka pacienlom

Aktivny antidekubitný matlac,

Aktlvny antid€kubilný matrac prg vslmirysoké riziko vzniku d€kubltov a gxistujúca dskubity až lV, §tupň6

Naikrá§ia pedóda dynamického r€žimu maximálne 10

Kompí€sosom nad€né akllvn6 pr€lzdušňovanis iadía
malraca oré odvsd€nie prébyločng),o leplát a vlhkosli od

Rozmery matlaca Vhodné pré ložnú Plochu daného
lóžka.Výšl€ matlaca

Aulomatcké nastav€nie tlaku v celách.

setmý a účinný dynamiclý syslém záisťujúo oostaločnú
podporu pre pac,€.ta . syslém slíiédgnia tlaku v cslách
minimálns 3l
Rsžimy ninlmáln9| dyn6mický {l€íáp6Utlcký), státický
(píe Wš€tísn€, zavedBni6 kalétrov, apod )s
b€zosčnoshÝm aUlomatickým návíálom do
dvnámlc]\eho r€žlmU. í€žim konétáňlného niz\eho llaku
(Óí kontÉhdlkácii dynamického la2mu, prgd plesunom
na pasivny mátÉca, apod.)

MoŽno§t mánuálnoho nas!áv€nia Íaku pr6 optimallá.iu

Usoorjadani€ ci€l do kompaktných modulov
zabraňUjúcich žapadaniu pacignia m€dzi cety píi

Usooíiadanig ci6láspoň v tíoch zónách (hlava. lolo,
pái./) 3 óznou štruKúíoU s vglikosťou clgl v l€dnoťlvých

Možnost individuálneho nasiav€nia llaku v celách pod

hlavou a páťaml(Z dóVodu píonačnoj polohy),

Dve vBtvy na s€be nezávislých ciel s oddslenými
oh.lhm pr€ oosiahnutlg nulového llaku na poloŽku

Možnost !€nsportu lsžiac€ho b6z komProsoru až 24
rodín.
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Zvukový alárm Upozorňujťlci na stíalu napájanÁ po2adUjgm6

poŽedUjsm6

-goaa 

"y"tuzujrl"" ""ty 
pr" zvýšoni€ bezpéčnosti

M;ř"" lrčinÝ k Uložéniu onamo na ložnú plochu

Možírost rýchlsho lypuslénia cPR.

poŽadUj9m6

požadujem6

požáduiam6

Flrnkcia automatického pnspósobenia tlaku v panvov€]

oblasl matraca p" posadenl pacienla,

Šystóm ochrany pred n€žiaducou manlpuláciou a
chybíým naslaven{m,

-ú"nyry 

n" Ooru .ar"* pre bezpéčné vedonie
napájacigho káblU.

cRB5

(-

2,3 osobitné požiadavky na plnenie:

@enie na dodani. tovaru, kloď zodpov,dá pr.dm€tl

zml!vy,

následne potvdené elektronicky,

nkčný, v b€zchybn_om §tave, s požadovanými

v aslnoslanl v opáčnoŤ pipaoe s oojeonavater řni-Jz-úirl;::řiil:l"g^r"^,_*::T:l"}:]í§i;:ii::íTillffiT:
i:.l]}ť!il;Y-iŤí!iil,i!!8jrů,iYixiliJůi."jiiJň,i?!ijřář,póliáoi.iá "o;ú;o* 

p,"a"nao-il,*t," p""zt"-,",

ia zmluvy pí€dložil zoznam zodpovsdných

l ř.,-iiĚiiir"'ěilú]o ilu,y B uvod€n|m m6na, č, t€l,, 6.mallu, ,

nicky, Prlpádné ústngdohody musia bť

prevzalle predmelu zákázky

Dodáváiélprcdložído3pía*uny"nonloo.,**e-,",-t,"y-."_.exsao11"9^p:::f:1ťtr,"l"1:i]".:::y*j""1.s*ý"
šoecfkácil a lechnickýchvlástnosll pledmeluzml,,,

málenál, \atalóg, leónický risr a poo,, tro,y -us, otiaňóuai póoÓŇ rect,irici,: speonxac,u a tect,nicte utastnosti, 
_

dkbdov{dokumentov), álébo anl v dodatočnei

l.h^tA ňÉĎr6Liáž6 solngn. všelkých požladav*i];1;;ř,íJ,iiěi", *óóá''l;""o""é v léjro zmluve, obJednávát€t to bude

|ciazo"át zz "eaoai,za-e z"|""y 
" 

,vh,"dzú" 
", 

p,á
'_a.ýpledmelzakazxyspiňaléchnlcképálaFellsa'
oblednávatel oosúdi na záldadé predloženych dok
nói adavkv kLDJlúceho v ž-vste 

"t,Luy, 
ar oope'i]i,při, p":i"oi,J i p,"o'""nýcli dokuň€nlov nebLos možne zhodu

;osúoť, obFdnáýatel vyzv" ooo"uutel" ná dop,n";i;iiJoiliJ.ii;.ňii,il;;;Ň, óodavál€ljé povlnnÝ doptnť Požadované

dokume.ly do 3 pÉcovnýcr, o, oo p,"","u" uv"ry,'e'r'p:]l;il::l4]:*l'* * je možn6 iednoznaéne posúdiť zhodu s

ii!i"'J!,i'"ii óii8fiJ"ářiij "pia.* 
i..-J;J.ii;,i" "a "l" 

Z'"t",y "a",opit, . . _ _

obl"d,á""tď p":ú9rp1,,.""_. p,.."ý .?,,:*:".:,::*,^"*:l,:l,*:ff:fi:j[ ť"i^:li"'"",ť,friliJ3!H:lř."']:íH:"J"jl#lf"Hlifi;i:ilii":ř-,r,fi;Hrffií;[il;i;í,.;;i;;;Ji"^Jé_spl^énie vš.lkýcn požiadav€k

dblednávárcla, klole sú Uveoene v reio zmru,e arJo-o;) ;eÓ;,lkazuje spln;i,e ileklorcl2 požÉdaviek obiéonávátela, kloé

sú uv€dené v teiro zmluvs a oo;eonavar"r vyzue u"Ů"aiáiJrá'ř iňiópii""i" t"p*vu / ijp,avu 3 záíovéň určíléholu ía ich

prgdmelu ,ákazkJ), 
wáiane zaškolenia max, 3

osób, v rozsahu ma}, 1 hodiny. Dodávaleíou nelznř;ř "l,ii"",rriraJ" 
álv"t,i"lvek dodaločných nákladov, ktoé sl

nezapočltal do c€lkovei ceny p,"o."tu zrruuy, ,_"t'il,ui §iJ,pižo]Jl-"i,a 
-óóoa";t"tom 

zohladňUie primerané, pr€ukázáElné

náklady a pimeÉný zisk,

-tu 

záka2kyvslovenskom áleboééskom jazyku,
ob]eo.ávatet požadu]s spíi€vodnu dokumentác'U , 

:

Ak s6 v technickej špécifikáci



zmysl€ § 39 občianskeho zákonníka neplatný, súhlas objednávatela je záíoveň platný len za podmi€nky že bol n6 |akýlo
úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas šlalu!ámoho o€ánu objednávatela,

V pílpade, že vergjnómu ob§tarávalsíovi nsbudú pl€d6l6ná fnančné píosfisdky na prBdm6t ákadry. ver€jný ó§tarávabl si
ryhradzu|s pávo od zmluvy odstúPiť,

Predmel zákazky ie v celom rczsah! opisaný lak, aby bol presne a zrozumiieíne špecinkovaný, Ak ni€ ktorý z po!žilých
parcmetrcv alebo rozpátie parametrcv identiílklie konkrétny typ prcduktu alebo prcdukl konkrétneho \ýrobcu, obisdnávatel
Umožňuje náhÉdiťtakýlo produkl ekvavaleniným produktom al€bo ekvivalentoín lechnického riešenia ]od podmienkou, Že
ekviváléntný prcduktaiebo ekv]Valentné tgchnickó i€šsnie bude spÍňať plnohodnotné úžiikové, prgváazkové, íUnkčné
charakteíistiky, ktoré sú nevyhnltnó na zabezp€čonie účelu, na Kolé sú dané prcdukty Uíčené,

Akje oodáÝatet id€ntifikovaný pre oPH v inom alenskom šlále EÚ a toval bud€ do sR prcpravený z irého členského štátu
EÚ,lenlo Dodávalét n€bude píi plnén i zmlu\y íakturovať oPH, Vo svojej Kontlakťačnej ponuk€ však nu§í Uvigsť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podla zákona é- 22z2aa4 z-z. a csnu vÉlane DPH. objednávalel nie je zdanits'nou osobou a v lomlo
pípade jelbude rcgistrcvaný Pre DPH podla § 7 zákon a č.222D004 z-z- a bude povinný odviesť DPl- v SR Podla ákona č,
22z2o04 z.z-.

Nedodžanie ktorejkolvek podmjenky a požiadavky ob]gdnávátela Uvodgn€] v tschnicke] šp€clíikácri á €bo v osobitných
požiadávkách na dhenie al€bo V Kúpnejzmluve §a biJde požadovaťza podstahé poruš€ni€ zmluvnýcrl podmienok a
obiednávalel budé oprávnený odstúpiť od zmluvy.

objsdnávat€í požaduie bezplainé poskytnutie auloíizovaného áručného s€rvisu a b6zplatnajúdžby počás záručnej doby,
zárukaje minimáln€ 24 mssiacov odo dňa píelzatia predmelu zákazky. Všetky náklady spojenó s od9íánenh prípadnej
poruchy v rámci oprávnenei rcklamácie V záručnej lehole znáša dodávabl,

objednáVatel n eie pov]nný prevziať a !hrudiť pledm€l zákazky ak má Vady, a to až do úplného odstrinenia,

V pripade, ak sa dodáValer slane počas rcalizáce zákazky platcom DPH, celkov! íakturáciu bude povnný uPÉViitak, aby
bola v §ůlade so zmluvnou cenou,l,j, zníži(základ dan6lak, aby hodnota spolu s oPH zodpovedala clng, klolá sa vysúťažila,

Pleddavok sa nePosky'lje. PÉdmét zmlu\a blde uhrádzaný bezhotovostným prcvodom na základe f.ktúry a potvrdsným
prebeíacím prctokolom. splalnosť íaklúry j€ 60 dníod polvrdenia preberacieho protokolu, Prílohou falnúry bude dodacílisl,

zmluvá 6 nadobudnutio účinnos$ zmluvy sa bude íiadiť tJ§tanov€niamiv súlads s d, )(V, všoob€cných žmluvných podmi€nok
'osobitné Usuanovenia ozákažkách fináncováných ž fondov Et ' oPET v platnom zn6ni,

Fski]rá musí obsáhováť číslo zmluvy z EKs, názov prsdm€tu vo zo zmluvy, mžpls položiek á icn jgdnokových cign b§z DPH
a poč€l j€dnoť€k tzťahuiúcich §a ku každsj Položks pln€nie, sadzbu DPH vžťahuiúol sá na prls]Ušnú Položku plnenie a
celkovú c€nu za položku vrálan€ DPH, DodáVat€í jg oprávnsný vystaviť íáktúru áž po skubčnom dod.ní pr€dm8tu zmluvy na
áklad6 plebelacieho prctokolu.

V prípadg, ž9 íahúra ns§plňa ákonom stánovené nál€žitosli al6bo nle lo vyhotov€ná v súlads so zfilJvou, má obj€dnávatel
právo véliťju dodávatslovi na zm€nu a doPlnsni€. Nová lohota žačne plynúť odo dňa doručsnia oPťá.€n€j, r6sp. dopln€nej
faktúry objédnávalslovi.

Platba sa bude realizovať formou bezholovostného platobného styku,

Dodávatel nie je opÉvnený poslúpiť pohtadáVky zo Zmluvy V zmysle § 524 a n6sl. ákona č, 40/1964zb. občiansky zákonník
v zneni neskočích predpisov (dalei |en "občiansky zákonnír} b§z prcdchádzajúceho súhlasu objsdnáVal€Ia. Pírivny úkon,
ktoďm bldú poslúpené pohladávky dodáVatgla V rczPol€ s dohodo! obiédnávatelá podla predchádzajúcej vety, budev

Elektronická faklurácia v zmysle záko^a č.21512019 z. 2. o zaíučenej elektronick9j faktulácii a centénom ekonomickom
systéme v plainom znenísa UmožňUie a objednávatel akceptuje predloženio €lBktronickei faktulácie.

Akje Dodávater ideniiíikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z l€1eho štátu a miesto
dodania službyje V sR, t€nlo Dodávatel n€bude pn plnenizmluvy íakturovať DPH. Vo svojej Kontíaklačnéj ponuke Však mu§i
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podla zákona č, 22212004 z.z. a cerL.] wá!.ane DPH, objednávdel nie j€ zdaniteínou
osobou a v tomto plipadejeĎud€ rcgistrovaný prc oPH poóIa § 7 a/al€bo § 7a zákona ě.22z2oo4 zz. a bude povinný
odviesť oPH v sR podía zálona č.22a20o4 z.z..

2.4 Prilohy opisného íomUlára Zmlu\y:

lll. zmluvné podmienky

Mieslo plnsnia zmluvy:

šlál:
KraiI
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okre§: Myiava

ob€c: Miáva
lrlica: staromyiavská 59

3.2 Čas / lehotá plngnia zmluvy:

28.05.2021 08:00:00 _ 07.07 .2021 12,00,00

3.3 Dodávané množstvcy' íozsah zmlwnáho pln6niá:

J€dnoí(a: celok
Požadovánémnožslvoi 1,0000

3,4 Páva a poťnnosť zhluvnýů sÉn podla lgito zmluvy sa spravujú obchodnÝmi podmlenkaml eleklonictóho
lrňovisks vgJzia 3.6, účinná žo dňa i.7.2019. Koró voňá néoddelibrnú prílohu tájto zmluvy,

lv. zmluvná cena

4.1 cslková céna predmetu zmluvy b€z DPH:40 962,00 EuR

4.2 sadzba oPH:20,00

4.3 c€lková cena predmotu zmluvy vrátang DPH:49 154,40 EUR

v, závoaočné ustánovenla

5.1 Tálo zmluva bola Uzavretá automalizovaným spósobom v ámcl El6kíoniďého konlíaklaanáo §yslómu a v zmys|e
obchodných podmienok €lektronického tniovisi€ verzia 3,6, úánná zo dňa 01.o7,2o19, kloú Ňoáá Éj piílohré.'i,-

5.2 Tálo zmlwá nádobúda plahosť dňom jej Uzáví€liá á úónnosť za podmienok dénnovaných v obchodných
podmi€nkacň eléktronického lhoviska Uvgdsných v bodo 5.1 l€jlo zmluvy,

5.3 Táto zmluvatrátan€ iej príloh predstavujs itplnú donodu zmluvných strán o j6j prodmété. V€dlájšie dohody k teito
zmluve nggxistujú.

5.4 Tálo zmluva je vyholovená v el€Kíonid(si podob€ V štyíoch vyhotov€nEch, po jednom píe táždú znluvnú stranu,
jedno vyhotov€nié bude zaslané na zv€.€jnsnis v c€ntrálnom íeglsh zmlúv úraiju ťáť slovensk6j r€publiky á jedno
bud6 zv€r€jnené v céníálnom €gistn zlnlÚ/ líhoviska. -

5,5 Túto zmluw bude možné meniť a doplňaťza podmiénot 3tanov6nÝch p.islušnými všeotÉcn€ záváznými pévnymi
pí€dpismi lsn vo íorme písoínného a Číslovgněho dodalku podpisaňéhó obomá zmluvnýfii slranami, 

-

5.6 Táto Znluvg má náslodovná prílohý
Prílohá č.1 obchodné podmionky glgktroniďého líhoviska verriá 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
htips|//portal,€k§.sUspí6v6opeUop€lrygrgjnyDgl,aiU

V Bráťslave, dňá 25,05.2021 13:24:01

objgdnáválet:
Nomocnica s Doliklinitou Mviáva
konájúci pro§lredníctvom o§oby póvérénoj zaslupovať objednávátela v rámci glsKronického iňoviska

Dodávat€l:

konajúci píosťédníclvom osoby povérénéj zastupovať Dodávaletá v rámcl eletlíoňického khouska
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