
Rámcová dohoda č. Z201834764_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: 2021224128
IČ DPH:
Číslo účtu: SK378180000000700036861
Telefón: +421366315607

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ARES, spol. s r.o.
Sídlo: Športová 5, 83104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31363822
DIČ: 2020336626
IČ DPH: SK2020336626
Číslo účtu: SK3011000000002624340299
Telefón: +421 2 4346 4664

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektrický zdvihák pre zdvíhanie a prepravovanie osôb
Kľúčové slová: elektrický zdvihák
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: Elektrický zdvihák pre zdvíhanie a prepravovanie osôb

Funkcia

Nový, nepoužitý elektrický zdvihák, ktorý slúži na zdvíhanie imobilného pacienta z postele a jeho následný presun na invalidný 
vozík alebo do inej miestnosti, napr. do kúpeľne alebo na WC. Konštrukcia a kvalita produktu garantuje používateľovi komfort, 
bezpečnosť a spoľahlivosť.Zdvihák je vyrobený z odolnej lakovanej ocele, rukoväť je z polyuretánu. Podstavec má štvorcový 
tvar, má štyri otočné kolieska s priemerom cca 10 cm, pričom dve z nich majú brzdy. Základňa zdviháka je nastaviteľná a 
zaisťuje stabilitu a ľahké presúvanie aj v oblasti s obmedzeným priestorom.

Na zdviháku sa nachádza aj núdzové tlačidlo STOP. V prípade potreby sa dá použiť aj ovládanie na zdvíhanie a klesanie, 
ktoré sa nachádza priamo na zdviháku. V balení sa nachádza diaľkové ovládanie, zdvíhací záves, batéria, nabíjačka a je 
zahrnuté v cene zdviháku.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Hmotnosť kg 50 60

Nosnosť kg 140 150

Dĺžka cm 120 130

Rozsah výšky zdvíhania cm 80 110

Šírka cm 54 118

Otáčanie závesného vaku stupne 360 °

Priemer koliesok cm 10 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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ovládanie ďialkové áno

Materiál - lakovaná oceľ áno

zdvíhací záves áno

batéria áno

nabíjačka áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 2 hodiny

Dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný 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 montážny 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.

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa špecifikácie predmetu zmluvy.

Požadujeme predložiť technickú dokumentáciu a špecifikáciu a manuál k obsluhe v slovenskom alebo v českom jazyku

Objednávateľ požaduje záruku na tvar minimálne  24 mesiacov .

Požaduje sa predložiť potvrdenie o registrácii zdravotníckej pomôcky a schválené certifikáty  do 5 pracovných dní od účinnosti 
Zmluvy.

Názov Upresnenie

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: ks
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Požadované maximálne
množstvo: 2,0000

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: 1 318,18 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 1 450,00 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 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 21.08.2018 09:54:01

Objednávateľ:
"FÉNIX"Zariadenie sociálnych služieb Levice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ARES, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3 


		2018-08-21T09:54:01+0200
	EKS PDF PODPIS




