
Kúpna zmluva  

 
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

I. Zmluvné strany 

 

1.1 Kupujúci: 

Obchodné meno: Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 

Sídlo: Rožňava-Huta 3454, 048 01 Rožňava, Slovenská republika 

IČO: 35583720 

DIČ: 2022902805 

Číslo účtu:  SK79 0900 0000 0050 2810 5325  

Telefón: 058/7320003 

Štatutárny zástupca: PhDr. Jana Jakobejová, PhD., riaditeľka n.o. 

 

1.2 Predávajúci: 

Obchodné meno: REAL INVENT, s.r.o. 

Sídlo: u Tomice 671, 023 14 Skalité, Slovenská republika 

IČO: 36422363  

DIČ: 2021875317  

IČ DPH: SK2021875317 

Číslo účtu: SK53 5600 0000 0077 9224 3001 

Telefón: 0948527523                                                                                                       

Štatutárny zástupca: Ing. Alojz Lajčák 

 

II. Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je dodanie 10 kusov elektricky polohovateľných postelí ABE-I90-0, typ 

BE42-C10   s  hrazdami  a  hrazdičkami a  10  kusov  pasívnych  antidekubitných   matracov 

Meditech Senior 1.  

 

Technická špecifikácia predmetu zmluvy: 

        Elektricky polohovateľná posteľ  ABE-190-0, typ BE42-C10: 

     - estetický celodrevený dizajn 

     - štvordielna ložná plocha 

     - nastaviteľný lýtkový diel spoľahlivým mechanickým rastrom 

     - elektricky nastaviteľné funkcie: zdvih ložnej plochy,  nastavenie funkcie sedu, nastavenie  

       stehenného a chrbtového dielu, Trendelung, kreslo, kardiokreslo 

     - štyri zabrzditeľné kolieska, z toho jedno so smerovou aretáciou 

     - integrované držiaky matracov presne vymedzujú uloženie matraca aj pri polohovaní 

     - integrované držiaky na hrazdu, resp, infúzny stojan 

     - ideálna šírka ložnej plochy 90 cm 

     - ložná plocha z kovových roštov umožňujúca kvalitné vetranie matraca 
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     - nosnosť min. 215 kg 

     - rozmer ložnej plochy 200 x 90 cm 

     - výška ložnej plochy 40 cm - 80 cm 

     - celodrevené postrannice ovládateľné jednou rukou 

     - čelá postele vybavené kovovým rámom, ktorý chráni čelá postelí pred poškodením a tým  

       zabezpečujú dlhú životnosť postele, zároveň veľmi  uľahčuje manipuláciu s posteľou 

     - funkcia kresla ovládateľná jedným tlačidlom 

     - posteľ musí mať funkciu kardiokreslo 

     - podsvietený ovládač 

     - každú funkciu na ovládači musí byť možné samostatne uzamknúť 

     - CPR funkcia (pri potrebe okamžitej resuscitácie je možné posteľ ihneď prestaviť na  

        rovnú plochu ložnej plochy) 

     - posteľ musí spĺňa požiadavky európskej bezpečnostnej normy EN 60601-2-52 

     - postrannice musia mať bezpečnostné poistky proti neželanej manipulácii 

     - posteľ musí mať certifikát výrobku pre zdravotníctvo 

     - s kovovou hrazdou a plastovou hrazdičkou 

 

    Pasívny antidekubitný matrac Meditech Senior 1: 

 

     - sendvičové jadro matraca 

     - obojstranne profilované na 5 anatomických zón 

     - každá strana má inú tvrdosť (možnosť výberu mäkšej a tvrdšej strany) 

     - špeciálny poťah pre zdravotníctvo a ošetrovateľstvo 

     - poťah s ochranou zipsa pred znečistením a zatečením (chlopňa) 

     - poťah antibakteriálny, antialergický, umývateľný 

     - poťah dezinfikovateľný 

     - poťah nehorľavý (CRIB 5 a CRIB 7) 

     - poťah odolný voči účinkom telesných tekutín 

     - poťah priedušný ( min. 800 g/m
2
/24 h) 

     - poťah nepremokavý ( vodný stĺpec min. 2.000 mm) 

     -zips "L" pre ľahké snímanie a navliekanie 

     - matrac klinicky testovaný na Slovensku ako zdravotná pomôcka 

     - matrac chránený ochrannou známkou ÚPV SR 
 

III. Zmluvné podmienky 

 

3.1 Miesto plnenia: Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o., Rožňava – Huta 3454  

3.2 Čas plnenia: Max do 31. 10. 2017 

3.3 Zmluvná cena s DPH za predmet plnenia: 7 000,00 EUR 

3.4 V cene je zahrnutá: Doprava, skompletizovanie (montáž) postelí, zaškolenie personálu. 

3.5 Platobné   podmienky: Úhrada  do  30  dní po prevzatí tovaru a faktúry /v závislosti od 

      poskytnutia dotácie MPSVaR SR/. 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

 

4.1 Zmluvné strany zmluvu uzatvárajú zo slobodnej vôle, zmluve rozumejú a na znak súhlasu 

      s jednotlivými ustanoveniami zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi. 

4.2 Zmluva je platná dňom podpisu zmluvnými stranami, účinná po podpísaní zmluvy o po-  

      skytnutí dotácie a deň po zverejnení na  internetovej stránke kupujúceho. 

-   2   - 



4.3 Podmienky zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4.4 Zmluva  je  vyhotovená  v  troch  rovnopisoch,  z ktorých  kupujúci obdržal 2 vyhotovenia    

      a predávajúci jedno vyhotovenie. 

4.5 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných dodatkov k zmluve potvrdených  

      obidvoma zmluvnými stranami. 

 

      V Rožňave dňa 28. 8. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................               .............................................................................. 

 

               Ing. Alojz Lajčák                                              PhDr. Jana Jakobejová, PhD.   

 

           REAL INVENT, s.r.o.                Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera,n.o.                                                                                                     

             023 14  Skalité 671                                                  Rožňava Huta 3454                  

                                                 048 01  Rožňava 
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