-

Kúpna zmluva č. Z201766254_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

l. Zmluvné strany
1.1

Objednávatel':
Obchodné meno:

Domov jesene života

Sídlo:

Hanulova 7/a, 84401 Bratislava, Slovenská republika

ICO:

00490873

DIC:

2020894854

IC DPH:
Císlo účtu:
Telefón:

1.2

0903711937

Dodávateľ:
Obchodné meno:

SLOVCARE s.r.o.

Sídlo:

Sladovnícka 5/2554, 91701 Trnava, Slovenská republika

IČO:

46520261

DIČ:

2023469690

IČDPH:

SK2023469690

Číslo účtu:

SK9811000000002927875258

Telefón:

0911444755

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Hygienická zdvíhacia stolička s elektrickým ovládaním

Kl'účové slová:

sprchovacia stolička,elektrické ovládanie

CPV:

33192600-8 - Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)

Druhly:

Tovar; Služba

2.2

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka Č. 1:

Funkcia
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Hygienická zdvíhacia stolička GK NOVUM 1000- alebo ekvivalent
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Hygienická sprchovacia stolička s dial'kovým elektrickým ovládaním
Bezpečnostný pás
Toaletný otvor svedierkom
Výmenná batéria

-

Masívna opierka bedra, chrbta a hlavy vo frontálnej časti sedačky
snímatel'ná opierka chrbta na bočnej strane sedačky
sklopné madlá po oboch stranách
ergonomicky vyformovaná mäkká sedačka z polyuretánu
štyri rotačné kolieska z toho dve brzdné s funkciou rovného smeru jazdy
Technické vlastnosti

,
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Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

ks

3

Šírka podjazdu vpredu

mm

450

Šírka podjazdu vzadu

mm

680

Hygienická zdvíhacia stolička
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Výška podjazdu

mm

135

Dlžka podjazdu

mm

860

Rozsah zdvihu

mm

630

kg

200

Nosnosť
e

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Batéria

12V 7,2 AH

Rozmer sedacej plochy

500x440mm

2.3
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Osobitné požiadavky na plnenie:
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Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

.

»

Názov

Upresnenie

Vrátanie dopravy a vyloženia na
miesto plnenia

miesto plnenia budú dve adresy

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

stolicka hydraulická.jpg

stolicka hydraulická.jpg

,

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava IV

Obec:

Bratislava - mestská časť Dúbravka

Ulica:

Hanulova 7!a

Čas !Iehota plnenia zmluvy:
14.12.201709:10:00

3.3

3.4

- 27.12.201709:10:00

Dodávané množstvo! rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

3,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podl'a tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.2. účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddelitel'nú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 800,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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. Vedl'ajšie 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 Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpeUOpeWerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 11.12.201709:46:00
Objednávatel':
Domov jesene života
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávatel'a v rámci elektronického trhoviska
Dodávatel':
SLOVCARE s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávatel'a v rámci elektronického trhoviska
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