
KÚPNA ZMLUVA č. 20190601-D 

Uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasled. Zákona č.513/1991 ZB. Obchodného zákonníka 

 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ 

Obchodné meno:      Atrium Svidník, n.o. Zariadenie pre seniorov 

Sídlo:                Duklianska 25, 089 01 Svidník 

IČO:                 50435752 

DIČ:                 2120336394 

Kontaktná osoba:      PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD. 

Telefonický kontakt:    054/7524894 

Elektronická pošta:     atrium.no@gmail.com 

 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno:       CIPEX s.r.o. 

   Sídlo:                 19.januára 4, 08001 Prešov 

   IČO:                  50974068 

   DIČ:                  2120543843 

   IČ DPH:               SK2120543843 

   Kontaktná osoba:       Cibrík Peter 

   Telefonický kontakt:     0944586868, 0948266755 

   Elektronická pošta:     cipexnabytok1@gmail.com 

   Číslo účtu:             SK12 7500 0000 0040 2477 1457, SWIFT CEKOSKBX 

 

mailto:atrium.no@gmail.com


 

II. Predmet plnenia zmluvy 

 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy: 

 

Nákup polohovateľných postelí a antidekubitných matracov pre prijímateľov sociálnej 

služby 

 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu zmluvy: 

 

  -elektrická polohovacia posteľ s hrazdičkou 

  -antidekubitný matrac  

   

2.3 Technická špecifikácia predmetu zmluvy: 

 

elektrická polohovacia posteľ - elektrická polohovacia posteľ 6 funkčná 

                         - ovládanie pomocou ovládača 

                         - funkcia zdvíhania hlavy spolu s chrbtom 

                         - funkcia zdvíhania nôh 

                         - nastaviteľná výška postele 

                         - drevené pohyblivé bočnice 

                         - polohovací rošt a kovová hrazda 

                        - rozmer matraca 90x200 cm 

                        - farebné prevedenie buk  

                         

antidekubický matrac - s jadrom 30kg/m3 

                   - priečne a pozdĺžne prerezávanie pre rozloženie tlaku  

                   - jadro zvyšuje elasticitu a prevzdušnenie matraca 



                  - prierezy zabezpečujú cirkuláciu vzduchu, odovzdávajú paru a 

 chránia pred vlhkosťou a prehriatím  

                        - pohodlie a dlhá životnosť matraca 

                        - odopínací poťah z troch strán s chlopňou, ktorá chráni zips  

proti pretečeniu 

                        - poťah prateľný na 95 stupňov 

                        - matrac vodeodolný, paropriepustný, baktériostatický so  

zníženou horľavosťou 

                        - pružný vo všetkých štyroch smeroch 

                        - výška matraca 14cm 

                        - nosnosť matraca 130kg 

 

          III. Zmluvné podmienky 

 

3.1 Miesto plnenia zmluvy: 

 

  Atrium Svidník n.o., Duklianska 25, 08901 Svidník 

 

3.2 Čas/lehota plnenia zmluvy: 

 

  Do 09/2019 

 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

 

  Jednotka: ks 

  Množstvo: 10 postelí, 10 matracov 

 



3.4 Služby plnenia zmluvy: 

 

  Vynáška a montáž dodávaného tovaru na mieste určenia bude vykonaná pracovníkmi  

firmy CIPEX s.r.o. 

 

3.5 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa spravujú podľa ustanovenia §  

409 nasled. Zákona č.513/1991 ZB. Obchodného zákonníka  

 

 

 

 

IV.  Zmluvná cena 

 

4.1 celková cena predmetu zmluvy bez DPH:  5 816 € 

4.2 sadzba DPH: 20 

4.3 celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH:  6 980 € 

 Z toho cena postelí a matracov            6 670 € 

 Cena za dopravu                        310 € 

 

4.4 fakturácia a platobné podmienky: 

 

  - splatnosť faktúry je do 14 dní od dodania tovaru kupujúcemu  

 

4.5 zmluvná pokuta pri neodovzdaní premetu zákazky v dohodnutom termíne je 0,5 percent 

za každý týždeň omeškania 

        

 

 



V. Záverečné ustanovenia 

 

 

5.1 Cena predmetu zákazky je konečná, predmet zákazky bude dodaný v požadovanej kvalite 

a dohodnutej cene 

 

5.2 Záruka na predmet zákazky je 24 mesiacov od vystavenia faktúry 

 

5.3 Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov 

 

5.4 Táto zmluva bola uzatvorená autorizovaným spôsobom podľa ustanovenia 409 a nasled. 

Zákona č.513/1991 ZB. Obchodného zákonníka 

 

5.5 Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre 

každú zmluvnú stranu 

 

5.6 Túto zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného 

dodatku oboma zmluvnými stranami 

 

 

 

 

V Prešove, dňa 24.6.2019 

 

 

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

Cibrík Peter, konateľ CIPEX s.r.o.           PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD., riaditeľ NO 

        Dodávateľ                                  Objednávateľ 


