
Rámcová dohoda č. Z201843074_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: 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: Polohovateľné ošetrovateľské lôžka
Kľúčové slová: ošetrovateľské lôžko, polohovateľné lôžko,  elektrické lôžko
CPV: 33192100-3 - Lôžka na zdravotnícke účely; 33192130-2 - Motorizované lôžka; 60000000-8 

- Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Polohovateľné ošetrovateľské lôžka

Funkcia

Ošetrovateľské lôžka s antidekubitnými matracmi a nočnými stolíkmi

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Ošetrovateľské elektricky polohovateľné lôžko s 
antidekubitným matracom ks 11

2. Ošetrovateľské elektricky polohovateľné lôžko - 
skladacie s pasívnym antidekubitným matracom ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Ošetrovateľské elektricky polohovateľné lôžko - 11 ks

šírka ložnej plochy min. 860mm

Dĺžka ložnej plochy 2000 mm

Bezpečné pracovné zaťaženie lôžka min. 205 kg

Výška ložnej plochy nastaviteľná elektromotorom v 
rozmedzí min. 360 mm až 780 mm

Polohovanie chrbtového dielu min. 70°

Polohovanie stehenného dielu min. 30°

Polohovanie lýtkového dielu mechanicky, min. v troch úrovniach, mechanickým rastrom
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4 kolieska samostatne brzditeľné nepresahujúce pôdorys lôžka v žiadnej polohe

Autoregresia chrbtového dielu min. 11 cm

Autoregresia stehenného dielu min. 6 cm

Lôžko je vyrobené v súlade s normou EN 
60601-2-52:2010

Kovová konštrukcia lôžka,Ložná plocha vyrobená z 
kovovýchvyberateľných mriežok z dôvodu ľahkého 
čistenia a dlhšej životnosti, 4-segmentová ložná plocha

Polohovanie chrbtového a stehenného dielu ložnej 
plochy pomocou elektromotora, polohovanie lýtkového 
dielu pomocou mechanického rastra, Ručný ovládač  s 
ochranou proti nechcenému polohovaniu, Možnosť 
uzamknutia jednotlivých funkcií pacientskeho ovládača 
pomocou  kľúča.

Povrchová úprava kovových častí: lakovaná 
polyesterovými práškovými farbami, farba: strieborný 
odtieň, čelo v hlavovej časti pevné drevené v dekore buk
prírodný, čelo v nožnej časti pevné drevené v dekore 
buk

Bočnice s pokrytím celej dĺžky ložnej plochy, drevené, 
nedelené,  dekor zhodný s čelami lôžka, riešenie bočníc:
priebežný systém, ukotvenie a pohyb v krajných 
vertikálnych lištách s dvojitou bezpečnostnou aretáciou, 
bočnice chrániace pacienta pred pádom pozdĺž celej 
ložnej plochy

Úchyty pre príslušenstvo (hrazda, príp. infúzny stojan) v 
hlavovej časti lôžka

Hrazda kovová, odnímateľná, rukoväť na hrazdu 
plastová 11  ks

Pasívny antidekubitný matrac 15 ks

Jadro zo studenej peny s hustotou 23 kg/m3, vlnkované 
symetrické prierezy na oboch stranách matraca pre 
pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov, 360° 
rotovateľný pre dlhšiu životnosť, poťah – nepremokavý, 
umývateľný, paropriepustný, vodeodolný, pružný vo 
všetkých smeroch,  jadro matraca - ohňovzdornosť CRIB
5, poťah matraca - ohňovdzornosť  CRIB7, zips poťahu 
zakrytý krycou chlopňou pre zabránenie zatekaniu 
tekutín do jadra

Nosnosť matraca min. 110 kg

Rozmer matraca podľa ložnej plochy lôžka

Výška matraca min. 14 cm

Ošetrovateľské elektricky polohovateľné lôžko - 
skladacie - 4 ks

šírka ložnej plochy min. 900 max. 1000mm

Dĺžka ložnej plochy 2000 mm

Bezpečné pracovné zaťaženie lôžka min. 175 kg

Výška ložnej plochy nastaviteľná elektromotorom v 
rozmedzí min. 400 mm až 800 mm

Polohovanie chrbtového dielu do 70°

Polohovanie stehenného dielu do 70°

Dĺžka chrbtovej opierky 80 cm

Polohovanie lýtkového dielu min. 23°

4 kolieska samostatne brzditeľné, jedno s aretáciou priemer 100 mm

Lôžko je vyrobené v súlade s normou EN 
60601-2-52:2010
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Kovová konštrukcia lôžka, ložná plocha vyrobená z 
pevných sít bez možnosti odnímania, 4-segmentová 
ložná plocha, polohovanie chrbtového a stehenného 
dielu ložnej plochy pomocou elektromotora, polohovanie 
lýtkového dielu pomocou mechanického hrebeňa

Ručný ovládač  s ochranou proti nechcenému 
polohovaniu, možnosť uzamknutia jednotlivých funkcií 
pacientskeho ovládača pomocou magnetického kľúča, 

Povrchová úprava kovových častí: lakovaná 
polyesterovými práškovými farbami, farba: hnedý odtieň,
čelo v hlavovej a nožnej časti pevné drevené svetlí buk, 
alebo dub s kovovou rukoväťou, bočnice s pokrytím celej
dĺžky ložnej plochy, drevené, nedelené, možnosť 
uzamknutia proti nechcenému spusteniu z dôvodu 
ochrany pacienta, dekor zhodný s čelami lôžka, riešenie 
bočníc: priebežný systém, ukotvenie a pohyb v krajných 
vertikálnych lištách,

Úchyty pre príslušenstvo (hrazda, príp. infúzny stojan) v 
hlavovej časti lôžka, možnosť zloženia lôžka do 
skladovacieho módu bez nutnosti odpojenia jednotlivých 
dielov ložnej plochy

Hrazda kovová, odnímateľná, rukoväť na hrazdu 
plastová, nosnosť min. 80 kg 4 ks

Nočné stolíky k ekektrickým polohovateľným lôžkam 11 ks

Farba podľa dodaných postelí dub alebo buk

Rozmer v x š x h 80 x 40 x 40 cm

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

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia rámcovej dohody

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  montážny list, alebo odovzdávajúci a preberajúci protokol podpísanýzástupcami oboch 
zmluvných strán. V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiťbez zaplatenia
v lehote splatnosti. Dňom doručenia opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutýchplatobných 
podmienok.

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach. 
Predmetomfakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo 
tovaru na základeobjednávok kupujúceho a potvrdeného dodacieho listu.

Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne počas doby plnenia zmluvy, na základe 
objednávokpodľa potrieb objednávateľa - do 15 kalendárnych dní

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 minimálne 36 mesačnú záruku na  polohovatelné lôžka, 24 mesiacov na matrace a príslušenstvo

Odstúpenie od zmluvy: ak je dodávateľ zaradený na BLACK-LISTe EKS, do zoznamu Dodávateľov s kvalifikovanými 
negatívnymi referenciami, ak neodovzdá doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru a ostatné podstatné 
porušenia zmluvy, ktoré upravujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak dodávateľ postúpi svoje práva zo Zmluvy alebo 
uzatvorí zmluvu o subdodávke v rozpore s podmienkami týchto VZP, ak dodávateľ poskytne Objednávateľovi vedome 
nepravdivé a zavádzajúce informácie.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatnéporušenie zmluvných podmienok.

Názov Upresnenie
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Autorizáciu od výrobcu pre 
dodávateľa vykonávať záručný a 
pozáručný servis dodávaných 
výrobkov predložiťdo 3 dní od 
uzavretia zmluvy

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Certifikát vystavený výrobcom pre 
servisného technika so zmluvným 
vzťahom k dodávateľovi predložiť 
do 3 dní od uzavretia zmluvy

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Vyhlásenie o zhode na dodávané 
produkty predložiť do 3 dní od 
uzavretia zmluvy

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Preukázať  ohňovzdornosť CRIB 5, 
ohňovdzornosť CRIB7 a 
predložiťdoklad do 3 dní od 
uzavretia zmluvy

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
množstvo: 1,0000

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: 13 708,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 16 450,00 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.
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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 Z201843074

V Bratislave, dňa 15.10.2018 10:58:01

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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z201843074


Zákazka


Identifikátor Z201843074


Názov zákazky Polohovateľné ošetrovateľské lôžka


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/205999


Dodávateľ


Obchodný názov INDUBIA s.r.o.


IČO 28111290


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


Dátum a čas predloženia 15.10.2018 7:59:35


Hash obsahu návrhu plnenia HX+E6P2zSUiMQqURlenXpFryvf2CaTQjKmvuzEYUWN4=


Vlastný návrh plnenia


Položka 1 Polohovateľné
ošetrovateľské lôžka


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Nočné stolíky : Seniorhaus A1
Ošetrovateľské elektricky polohovateľné lôžko - skladacie s pasívnym antidekubitným matracom :
Taurus
Ošetrovateľské elektricky polohovateľné lôžko s antidekubitným matracom : DUMAN AD1347
Pasívny antidekubitný matrac : Flora T70


Prílohy:
FLORA T70 (220).pdf (matrac)
Luzko Taurus7492.jpg (lôžko skladacie)
Stolek - Seniorhaus a1.jpeg (nočný stolík)














Plastibert
Molenstraat 207 - B-8710 Wielsbeke (Belgium)



Tel. (056) 66 52 75      ----    Fax. (056) 66 41 30



QUALITY



DATE 16/7/2011 (rev. 7/1/2013)



FABRIC 100% Polyester



COATING 100% Polyurethaan



COMPOSITION



COATING 75 g/m
2



FABRIC 50 g/m
2



TOTAL 125 g/m
2



± 15 g/m²



Warp > 20 daN/ 5 cm



Weft > 7 daN/ 5 cm



Warp > 60 %



Weft > 270 %



Warp > 1,3 daN



Weft > 1,8 daN



Warp > 15 %



Weft > 140 %



> 200 cm



FIRE RESISTANT BS7175 Crib 7 Centexbel rapport 12.05509.01



BS 7175 Crib 5 Centexbel rapport 76779C 



BS 7175 C & M Centexbel rapport 76779C 



ANTI BACTERIE



TECHNICAL REPORT 2009-497



FLORA T70 (220)



at 200000 : no loss of quality



% ELONGATION AT 30N TENSILE STRENGTH



TENSILE STRENGTH according standard : ISO 1421



ELONGATION



TEAR STRENGTH according standard : ISO 4674



HYDROSTATIC HEAD according standard : ISO 1420



≥ 2,5 daN/ 5 cm



after 3 weeks : no loss of quality



ADHESION PU TO FABRIC according standard : ISO 2411



FLORAT70



WATERVAPORPERMEABILITY according standard : ASTM 96-66



Sanitized Clariant Benelux (rapport licence nr. 1231.99)



HYDROLYSIS according Jungle test



FLEX RESISTANCE according standard : ISO 5402



IS TREATED



1











Plastibert
Molenstraat 207 - B-8710 Wielsbeke (Belgium)



Tel. (056) 66 52 75      ----    Fax. (056) 66 41 30



QUALITY



< 9 %



(according ISO 6330)



(The efficiency of the antibacterial treatement can be reduced by washing.)



All the specifications given in this document have been tested in accredited laboratories or in our



own laboratory using officially calibrated measuring equipment.



This datasheet is valid for five years after the date of publication.  However, we guarantee that the



item has been produced with the same ingredients and specifications during this period and that the 



ISO-9000 procedures were strictly complied with.  In the event that any modifications may have been 



made, alle the properties were retested.



The items delivered comply with the specifications stated in this datasheet.  In principle, we do not 



guarantee properties or characteristics that are not included in it.



It is, of course, possible that there may be slight colour variations between deliveries.  We



recommend that you always process items from different deliveries separately.



All the items comply with the most recent REACH specifications.



APPROVAL : CEO (7/1/2013)



alcohol concentrations can damage this article.



SHRINKAGE  according ISO 5077



TECHNICAL REPORT 2009-497



FLORA T70 (220)



BIOCOMPATIBILITY according standard : 10.993-10



Report : LEMI/MARTILLAC - non allergic



CLEANING



Centexbel rapport 76778B 



REMARK



Anti house dust mite



DISINFECTING AND CLEANING



This article can be disinfected with most common disinfectants.



A list of approved disinfectants is available.



We recommend having other disinfectants tested in our lab before using them.



If disinfecting is not required, cleaning with soap and water should be enough to remove dirt stains.



Cleaning and disinfecting products based on solvent, bleach, abrasives or very high (over 70%)



FLORAT70



900 g/m
2
 - 24 h at 38°C



2
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