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Rámcová dohoda č. Z201851195_Z 

I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:  

 Obchodné meno: "FÉNIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice 

 Sídlo: Komenského č. 29, 93401 Levice, Slovenská republika 

 IČO: 00596825 

 DIČ: 

IČ DPH: 

2021224128 

 Číslo účtu: SK378180000000700036861 

 Telefón: +421366315607 

1.2 Dodávateľ: 
 

 Obchodné meno: INDUBIA s.r.o. 

 Sídlo: Milady Horákové 42/127, 16000 Praha, Česká republika 

 IČO: 28111290 

 DIČ: CZ28111290 

 IČ DPH: CZ28111290 

 Číslo účtu: SK7175000000004019571098 

 Telefón: +420605419592 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Zdravotnícke vybavenie 

Kľúčové slová: infúzny stojan, zástena, jedálenský stolík, toaletný vozík, sprhovacia stolička 

CPV: 33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu; 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie;  

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Druh/y: Tovar; Služba 

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Zoznam položiek: 

1. Nové, nepoužité zdravotnícke vybavenie - Infúzny stojan 

2. Nové, nepoužité zdravotnícke vybavenie - zástena 2 dielna 

3. Nové, nepoužité zdravotnícke vybavenie - zástena 3 dielna 

4. Nové, nepoužité zdravotnícke vybavenie - Jedálenský stolík výškovo nastaviteľný 

5. Nové, nepoužité zdravotnícke vybavenie - toaletný vozík pojazdný 

6. Nové, nepoužité zdravotnícke vybavenie - sedačka do sprchy 

Položka č. 1: Nové, nepoužité zdravotnícke vybavenie - Infúzny stojan 

Funkcia    

Infúzny stojan    

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Infúzny stojan ks   4 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika   

Stojan na min. 4 nožičkách priemer min. 40 mm   
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Mechanické výškové nastavenie    

telo s epoxidovej lakovej oceľovej konštrukcie    

háčiky na zavesenie košíka s infúziou min.4   

košíky na infúznu fľašu min. 2 

Rozmer stojana výška min. 107 - max. 192 cm, hmotnosť stojanu max. 3 kg 

farba biela, slonová kosť  

Položka č. 2: Nové, nepoužité zdravotnícke vybavenie - zástena 2 dielna 

Funkcia 

zástena 2 dielna - skladaním jednotlivých systémov možnosť použiť aj v úzkom priestore 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

zástena 2 dielna ks   2 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

Látková opona, odnímateľná, čistiteľná  

Epoxidoá, oceľová konštrukcia  

Rozmer: 
hmotnosť do 7,5 kg, celková dĺžka do 140 cm, výška do 170 cm 

min. 160 cm 

farba bledozelená  

Položka č. 3: Nové, nepoužité zdravotnícke vybavenie - zástena 3 dielna 

Funkcia 

zástena 3 dielna-skladaním jednotlivých systémov možnosť použiť aj v úzkom priestore 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

zástena 3 dielna ks   3 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

Látková opona, odnímateľná, čistiteľná  

Epoxidoá, oceľová konštrukcia  

Rozmer: 
hmotnosť do 11 kg, celková dĺžka do 215 cm, výška do 170 cm 

min. 160 cm 

farba bledozelená  

Položka č. 4: Nové, nepoužité zdravotnícke vybavenie - Jedálenský stolík výškovo nastaviteľný 

Funkcia 

Jedálenský stolík výškovo nastaviteľný, s plynovou pružinou 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Jedálenský stolík výškovo nastaviteľný, s plynovou 

pružinou ks 
  10 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 
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Nastavenie výšky stolíka pomocou plynovej rukoväte 

podľa výšky lôžka 

 

Vrchná pracovná doska HPL odolná proti vode a teplu  

Oceľová konštrukcia, epoxidový náter 
nosnosť do 25 kg, šírka 80 cm, hĺbka 40 cm, výška od 75 do 105 

cm 

Kolierka 4, 2 s brzdou  

Farba biela, slonová kosť  

Položka č. 5: Nové, nepoužité zdravotnícke vybavenie - toaletný vozík pojazdný 

Funkcia 

toaletný vozík pojazdný    

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

toaletný vozík pojazdný ks   6 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika   

Nosnosť min 150 kg    

Čalúnené sedátko šírka min. 60 cm   

Toaletné vedro    

Položka č. 6: Nové, nepoužité zdravotnícke vybavenie - sedačka do sprchy 

Funkcia  

sedačka do sprchy  

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

sedačka do sprchy ks   10 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

s operadlom chrbta a   rukoväťami 
výška sedadla nastaviteľná, nosnosť min. 110 kg, hmotnosť do 4,5 

kg 

farba biela  

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 5 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, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky 

Splatnosť faktúry od doručenia je 30 dní, faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu ako aj číslo objednávky, 
súčasťou faktúry je dodací list,  alebo odovzdávajúci a preberajúci protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. V 
prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia v lehote 
splatnosti. 
Dňom doručenia opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok. 

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach. Predmetom 

fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na 

základe objednávok kupujúceho a potvrdeného dodacieho listu. 
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Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa špecifikácie predmetu zmluvy. 

Objednávateľ požaduje záruku na tvar minimálne 24 mesiacov . 

Tovar žiada dodať do 10 dni od vystavenia objednávky 

Žiadame dodať výrobky s certifikáciou. 

Názov Upresnenie 

Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy 

pred samotným plnením zmluvy 

predložiť doklad o oprávnení 

dodávať tovar. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy  

pred samotným plnením zmluvy  

predložiť certifikáty k 

požadovanému  tovaru. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

 Štát: Slovenská republika 

 Kraj: Nitriansky 

 Okres: Levice 

 Obec: Levice 

 Ulica: Komenského 29 

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch: 

12 

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody: 

 Jednotka: súbor položiek zákazky 

Požadované maximálne 

1,0000 

množstvo: 

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 

Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 

prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 3 833,33 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 4 600,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 te jto 

zmluve neexistujú. 
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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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 

https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/ 

                     

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z201851195 

V Bratislave, dňa 26.11.2018 08:54:01 

Objednávateľ: 

"FÉNIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať 

Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

Dodávateľ: INDUBIA s.r.o. konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v 

rámci elektronického trhoviska 
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