
Kúpna zmluva č. Z202118116_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
Sídlo: Nosice 57, 02001 Púchov, Slovenská republika
IČO: 00628115
DIČ: 2020616741
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0050 9140
Telefón: 0424641433

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: REAL INVENT, s.r.o.
Sídlo: Okružná 152/50, 02204 Čadca, Slovenská republika
IČO: 36422363
DIČ: 2021875317
IČ DPH: SK2021875317
Bankové spojenie: IBAN: SK5356000000007792243001
Telefón: +421948527523

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: "10 ks váľandová posteľ" 
Kľúčové slová: posteľ
CPV: 33192000-2 - Zdravotnícky nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zdravotnícky nábytok

Funkcia

Zdravotnícky nábytok

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Váľandová posteľ so zásuvkou, s antidekubitným 
matracom ks 10

1.1 Rozmer (výška,šírka,hĺbka) cm 207,2*97,20
*54

1.2 Počet koliesok na zásuvke ks 4

1.3 Nosnosť postele kg 150

1.4 Rozmer ložnej plochy cm 200*90

1.5 Nosnosť pasívneho antidekubitného matraca kg 150

1.6 Rozmer matraca cm 200*90*14

1.7 Počet anatomických zón na každej strane matraca ks 7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1.1 Hrúbka MDF dosky konštrukcie 36 mm

1.2 Z Rošt z masívneho dreva nie lepené lamely
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1.3 Poťah matraca špeciálna látka pre zdravotníctvo

1.4 Poťah matraca vodeodolný, s ochranou zipsa 
(chlopňou) min. 2000 mm

1.5 Poťah matraca antialergický, antibakteriálny, umývateľný, prateľný pri 95 st. C

1.6 Poťah matraca so zníženou horľavosťou Crib 5, Crib 7

1.7. Poťah matraca paropriepustný 600 až 800 g/24 h/m2

1.8 Poťah matraca pružný v priečnom aj pozdĺžnom smere

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa záruka min. 24 mesiacov

Tovar musí byť nový, nepoužívaný, originálne zabalený, v zmontovanom stave

Požaduje sa farebný odtieň buk svetlý

Objednávateľ pripúšťa len ponuku spĺňajúcu všetky požiadavky technickej špecifikácie

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na bezplatné poskytnutie vzoriek výrobku. Pod výrobkom sa rozumie kompletný výrobok.  
Samotné plnenie zmluvy nastane až po odsúhlasení kvality vzorky a splnenia požadovaných špecifikácií objednávateľom

Nedodržanie akéhokoľvek bodu technickej špecifikácie a uvedených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ 
považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok zákazky, objednávateľ zákazku nepríjme a odstúpi od zmluvy. 
Výrobky musia zodpovedať vyobrazeniu a spĺňať všetky požadované technické vlastnosti

Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok

V prípade, ak objednávateľ zistí, že predložená vzorka tovarov nezodpovedá Technickej špecifikácii predmetu zmluvy, 
objednávateľ vzorku dodávateľovi nevráti, ale si ju ponechá ako súčasť dokumentácie k verejnému obstarávaniu ako dôkaz, že
predložená vzorka nezodpovedá Technickej špecifikácii predmetu požadovanej objednávateľom

V prípade predloženia ekvivalentného tovaru, uchádzač na to v ponuke upozorní a uvedie technickú špecifikáciu tovaru, ktorý 
je ekvivalentom tovaru, požadovaného verejným obstarávateľom vrátane dôkazov o ekvivalentnosti toho výrobku, ktorým je 
technická dokumentácia výrobcu.

Objednávateľ požaduje do 3 dní od účinnosti zmluvy predložiť dokumentáciu k požadovaným vlastnostiam zdravotných 
matracov k posteliam (dokumentácia výrobcu, nie predajcu).

Splatnosť faktúry je 30 dní. V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so 
zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že lehota splatnosti začne plynúť po 
doručení opravenej, resp. doplnenej faktúry

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si objednávateľ  vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Púchov
Obec: Púchov
Ulica: Nosice 57

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.10.2021 09:56:00 - 15.11.2021 09:56:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 10,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 495,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 194,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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.

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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118116

V Bratislave, dňa 13.09.2021 08:38:01

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
REAL INVENT, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118116


Zákazka


Identifikátor Z202118116


Názov zákazky "10 ks váľandová posteľ"


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/311873


Dodávateľ


Obchodný názov REAL INVENT, s.r.o.


IČO 36422363


Sídlo Okružná 152/50, Čadca, 02204, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 13.9.2021 5:52:34


Hash obsahu návrhu plnenia GpJ/YKeVqHaXw0Ys0u2ce1cq+8sYTSKWTiH+EMZS2dw=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Váľandová posteľ bude dodaná podľa požadovaných krotérií.


Prílohy:
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