
  

 
 

KÚPNA ZMLUVA  č. 04/2020 
 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona  č 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník 
v znení neskorších predpisov a § 56 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 
 
Zmluvné strany: 
 
 
1. Kupujúci:   
Názov:     Gerium 
Sídlo:       Pri trati 47, 821 06  Bratislava 
IČO:         317 555 34 
Telefón:   02/40240114 
Mobil:      0905 473 211     
Kontaktná osoba: Ing. Peter Stano 
e-mail: cembova@gerium.sk, stano@gerium.sk 
za organizáciu je oprávnený konať PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s., č. ú.  25832663/ 7500 
ďalej len „ kupujúci “ 

 
a  
 
2. Predávajúci:   
Sídlo: SLOVCARE s.r.o. Sladovnícka 5, 917 01 Trnava   
IČO: 46520261   
DIČ:  2023469690  
IČ DPH:  SK2023469690   
Štatutárny orgán: Martin Klein, Marcel Boor 
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., IBAN: SK9811000000002927875258 
Spoločnosť zapísaná: OR SR okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 29006/T 
 
 
ďalej len „ predávajúci “ 
 

Preambula 
 

Kúpna zmluva je výsledkom prieskumu trhu vykonaného kupujúcim ako verejným obstarávateľom 
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení na obstaranie zákazky podľa § 117 s názvom  „Nákup a dodávka 
elektrických polohovateľných lôžok pre klientov Gerium.“ Predmet zákazky bude financovaný 
z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 
I. Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je dodanie 8 kusov elektrických polohovateľných lôžok typu ELBUR 
ECONOMY s matracom CLINIC v zmysle technickej špecifikácie tvoriacej prílohu č. 1 tejto zmluvy 
(ďalej „predmet plnenia“) predávajúcim a prevzatie predmetu plnenia a zaplatenie dohodnutej kúpnej 
ceny kupujúcim. 

 
 
 

mailto:cembova@gerium.sk
mailto:stano@gerium.sk


  

 
 

III. Cena a platobné podmienky 
 

1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadne dodaný predmet plnenia kúpnu cenu v celkovej výške 
6.160,- s DPH (ďalej „kúpna cena“), ktorá presne zodpovedá obsahu víťaznej ponuky 
nasledovne: 

 
 
P.č. Názov tovaru Množstvo 

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 

Celková cena 
v EUR bez 

DPH 

DPH 
(20%) 

Celková cena v 
EUR s DPH 

1. Elektrické 
polohovateľné 
lôžko, ELBUR 
ECONOMY + 
matrac CLINIC 

8 

 
 

641,66 

 
 

5.133,33 

 
 
1.026,67 

 
 

6.160,- 

 
 
2. Kupujúci neposkytuje za predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky z kúpnej ceny. 
 
3. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 

predmetu plnenia podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci zašle kupujúcemu 
faktúru v dvoch vyhotoveniach do 10 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia kupujúcim.  

 
4. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať  nasledovné náležitosti:  

 
- obchodné meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, 

jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, 
- bankové spojenie predávajúceho (názov a adresa banky predávajúceho, SWIFT kód),   
- číslo bankového účtu (v rámci EÚ aj v tvare IBAN), 
- názov kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne kupujúceho 

a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené, 
- poradové číslo faktúry, 
- dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu 

vyhotovenia faktúry, 
- dátum vyhotovenia faktúry, 
- množstvo a druh dodaného tovaru, 
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej 

cene, 
- sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje na 

faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením 
príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú, 

- výšku dane spolu v mene EUR, 
- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, 
- číslo a názov zmluvy, 
- kód klasifikácie produkcie (CPV): 33192120-9 nemocničné lôžka 

 
5. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 30 dní od jej doručenia kupujúcemu.  

 
6. Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej 

sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho. 
 

 
 



  

IV. Miesto plnenia 
 

Predávajúci je povinný dodať tovar vrátane dopravy a montáže do organizačnej súčasti zariadenia 
Gerium  na adresu Pri trati 47, Bratislava – Podunajské Biskupice v zmysle operatívnych pokynov 
verejného obstarávateľa v súlade s protiepidemickými opatreniami v súvislosti s pandémiou virusu 
COVID 19.  

 
V. Termín plnenia 

Predmet plnenia musí byť riadne dodaný v lehote do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 
 

VI. Záručná doba 
 

Záručná doba za dodaný tovar bude min. 24 mesiacov a začne plynúť dňom jeho riadneho 
odovzdania kupujúcemu.  

 
VII. Servisné podmienky a garancie 

 
Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie vád a porúch do 1 týždňa od nahlásenia vady, alebo 
poruchy lôžka, pričom opravy vád a porúch je predávajúci povinný počas celej záručnej doby 
zabezpečovať bezodplatne . 

 
VIII. Sankcie za porušenie zmluvy, úrok z omeškania a náhrada škody 

1. Za omeškanie predávajúceho s riadnym dodaním predmetu plnenia má kupujúci nárok na sankciu 
vo výške 0,5 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. Omeškanie s riadnym dodaním predmetu 
plnenia trvajúce viac ako 3 pracovné dni sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje 
kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy. 

2. Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na zaplatenie úroku 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
 

IX. Záverečné ustanovenia 
 
1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej 
republike. 

 
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy a jeho príloh je možné možno len formou písomných 

dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných 
ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako 
zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť 
dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať 
vôli strán v čase uzatvorenia zmluvy. 

 
4. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 

Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu 
ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene. Pokiaľ sa z dôvodu 
oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta doručovania nepodarí včas a riadne 
doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované 



5。

6。

7。

8。

dorudenie pisomnosti za dei dorudenia pisomnosti druhej zmluvnej strane so v5etlqfmi pr6vnymi
ddsledkami pre dotknutri zmluvnri stranu.

Zmluva nadobfda platnost' df,om podpisu obidvoma zmluvnlfmi stranami a ridinnost' dilom
nasledujricim po dni jej zverejnenia v sirlade s osobitnlfm predpisom.

Zmhxne strany vyhlasujti, Ze sri sp6sobil6 na pr6vne rikony, ich zmluvn6 vollnost' nie je
obmedzenii, zmluvu uzatvorili po vz6jomnej dohode nazirklade ich slobodnej avainej v6le, ktoru
prejavili urdite a zroztxnitefne, zmluvu neuzavreli v tiesni zanirpadne nevyhodnych podmienok,
zrriruva je uroben6 v predpisanej forme, zmluvu si pred jej podpisanim preditali, jej obsahu
porozumeli ana znak srihlasu ju podpisujti.

Zmluvaje vyhotoven6 v Styroch rovnopisoch, zktorych tri rovnopisy obdrZi kupujrici a jeden

obdrLi pred6vajrici.

Sridast'ou zmluvy je:

Prllohaこ 。1:  Speciflkacia_。 pis predmetu plnenia

V Trnave,dia 4。 5.2020

kupuJuci

PhDr.Miroslava CclnbovA,MPH
riaditerka

predavaJuci

Mattin Klein

SLOVCAM sereoe



  

 
Príloha č. 1: Opis predmetu plnenia 
 
Predmetom zákazky je dodávka elektrických polohovateľných lôžok pre klientov zariadenia 
sociálnych služieb Gerium. Požadované množstvo je 8 kusov. 
Elektrické polohovateľné lôžka musia spĺňať európske normy: 
 
NF EN 60601-2-52:2010 
NF EN 1970:2000 a jej dodatok NF EN 1970/A1:2005 
 
Minimálne požadované technické parametre elektrických polohovateľných lôžok: 
- polohovateľné lôžko pojazdné, elektrické, výškovo nastaviteľné s diaľkovým ovládaním  
(diaľkové ovládanie musí byť odolné voči navlhnutiu podľa normy IPX6, musí mať funkciu blokácie 
a musí byť fixovateľné o posteľ) 
- kolieska lôžka musia byť vybavené brzdou, 
- debnenie lôžka vo farbe buk, 381/RAL1013 
- polohovanie lôžka min. chrbtovej časti a nôh, sklon 0°- 70° (pohon elektromotorčekom)  
- úchytky pre príslušenstvo v hlavovej časti,  
- spustiteľné zábrany po oboch stranách lôžka (s možnosťou demontáže v prípade potreby) 
- ložná plocha lôžka min. 90x200 cm,  
- nosnosť 170 kg, (hmotnosť pacienta min. 130 kg, min. pracovná hmotnosť 170 kg) 
- hrazda a hrazdička (závesné madlo), 
- antidekubitný matrac z peny s tvarovou pamäťou, rozmerovo vhodný k lôžku (pre prevenciu a liečbu 
preležanín I.  a II. stupňa) s odnímateľným návlekom z priedušného, nepriepustného, umývateľného 
a dezinfikovateľného materiálu, pranie návleku možné min. na 60 °C 
- preukaz zhody  
- ochrana káblov proti vytrhnutiu a preventívne zosilnenie hlavného kábla pre prípad náhodného 
prerezania, či iného poškodenia 
 
Záručná doba musí byť min. 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky.  

Verejný obstarávateľ osobitne uvádza, že dodaný predmet zákazky musí byť nový a žiadne 
tovary použité, či repasované nebude akceptovať. 
 
 
 
 
 
 
 
 


