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Rámcová dohoda č. Z20209312_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 

 Bankové spojenie: IBAN: 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 

 Bankové spojenie: IBAN: SK7175000000004019571098 

 Telefón: +420605419592 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Transportné lehátko 

Kľúčové slová: lehátko 

CPV: 33192600-8 - Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu) 

Druh/y: Tovar; Služba 

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Položka č. 1: Tansportné lehátko 

Funkcia    

na prevoz pacienta    

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Transportné lehátko ks   1 

hydraulický zdvih ložnej plochy pomocou teleskopických 

stĺpov mm 580 890 
 

nosnosť kg 200 250  

vonkajšie rozmery mm 1990x770 2000x800  

polohovanie chrbtového dielu st 0-70 0-75  

4 kolieska s centrálnou brzdou s priemerom mm 180 200  

matrac s odnímateľným poťahom, polyuretánovým 

krytom vodovzdorný - výška mm 70 
  



Strana 2 z 4  

trendel a antitrendel st 0-16   

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika   

pevná kovová , stabilná konšrukcia, povrchová úprava 

práškovým lakovaním áno 
  

dvojdielna ložná plocha - prispôsobená k  vonkajším 

rozmerom áno 

2 bočnice s pozdĺžnym sklápaním áno 

odkladací priestor na podvozku áno 

madlá pre ovládanie lehátka - sklopné áno 

bezpečnostné pásy áno 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, nerepasovaný.  Ekvivalent sa pripúšťa v tom prípade ak bude mať zhodné riešenie s max. 

parametrami vonkajších rozmerov (obmedzenie kvôli veľkosti výťahovej kabíny), alebo lepšie riešenie v porovnaní s 

originálom. 

Miesto plnenia je v mieste objednáva  a to do 7 pracovných dní od účinnosti dohody 

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet a špecifikáciu do 3 dní od uzavretia rámcovej dohody. Ak daná 

špecifikácia a následne dodaný tovar nie je v súlade s požiadavkami, objednávateľ si vyhradzuje právo od dohody odstúpiť. 

Predložiť všetky platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, resp. iné 

doklady, ktoré nahrádzajú požadovanie potvrdenia a pod. 

Záruka  24 mesiacov 

Nástup na servisný zásah do 72 hodín 

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. 

Názov Upresnenie 

Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy 

pred samotným plnením zmluvy 

predložiť doklad o oprávnení 

dodávať tovar. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

Foto.pdf Foto.pdf 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

 Štát: Slovenská republika 

 Kraj: Nitriansky 

 Okres: Levice 

 Obec: Levice 

 Ulica: Komenského 29 
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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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 

prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 1 250,00 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 1 500,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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. 

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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 

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

V Bratislave, dňa 13.05.2020 10:18:01 

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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