
KÚPNA ZMLUVA Č.
uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č.51311991 Zb ný zákonník v znení neskorších

predpisov medzi zmluvnými stranami :

Názov organizácie:
Sídto:

V jeho mene konajúci:
Bankové spojenie:
lBAN:
tčo:

(dalej len,,kupujúci")

a

obchodné meno:
Zapísaný v:
Sídto:
79stúpená:
lCO:
tČ opn:
Bankové spojenie:
lBAN:
E-mai[:
Tel:
Fax:
lnternetová adresa:

Domov sociálnych služieb Slatinka
Dolná Slatinka é.27!/!, Lučenec, PsČ 9s4 01

00632210

ARJO - HUMAN|C SK s.r.o.
v OR okr. Súdu Prešov 27,9.2006, odd SRO, vložka č. 178O4/P
šrolst<á 4z8, o59 35 Batizovce
lng. Jánom Hudákom - konatelbm spoločnosti
36679607
sKzozzz49757
Čsoa eoprao
sK8ó 7500 0000 0040 04187501
obchod@arjo- humanic. sk
0903 903 588.0903 601 897
05z/7756510
www.arjo-humanic.sk

(d atej len,,predávajúci")

(kupujúci a predávajúci d'atej spolu ako ,,zm[uvné strany" a jednotlivo ako ,,zm[uvná strana")

PREAMBULA

Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky -

verejnej súťaŽe s názvom predmetu Zavřšenie transformačného procesu s cielbm sociálnej
integrácie občanov s mentálnym postihnutim v Domove sociálnych služieb "SLATINKA" -
vnútorné vybavenie zadávanej na základe lnýzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola uverejnená vo
Vestníku verejného obstarávaniač.54l2020 dňa 6.3.2020 pod značkou 10999-WYT

l. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je závázok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zmluvy:

Časť: 3 Zdravotnícke pomócky a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k uvedenému
predmetu zmluvy a závázok kupujúceho predmet zmluvy prevziať do vlastníctva a zaplatiť
predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Z. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prítohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej
neoddetitelhou súčasťou.

3. SÚČasťou dodania požadovaného predmetu zmluvy je inštatácia a uvedenie do prevádzky,
odskúŠanie a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zmluvy a výkon
vlastníckeho práva kupujúceho. Zaškolenie zamestnancov kupujúceho ohťadne obsluhy
zabezpečí predávajúci na vlastné náktady. lávázok predávajúceho dodať predmet zmtuvy sa
považuje za splnený až riadnym splnením závázkov podlh tohto ods. zmluvy.

lt. MlEsTo A čAs DoDANIA



1.

z.

3,

4.

Miestom dodania predmetu zmtuvy je: Domov sociálnych stužieb Statinka - prístušný predmet
zmluvy bude dodaný do jednottivých prevádzok organizácie v zmysle a v množstve uvedenom
v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Predávajúci sa zavázuje dodať predmet zmluvy v rozsahu závázku podt'a čt. l. tejto zmluvy
najneskór do 4 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.
Presný dátum a Čas dodania predmetu zmtuvy si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri
kalendárne dni vopred.
V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy (v rozsahu závázku podt'a čt. l.
tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,0Z% denne z ceny nedodaného
alebo neskoro dodaného predmetu zmtuvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
kupujúceho na náhradu škody. Pokiať predmet zmluvy nebude dodaný ani v dodatočnej lehote
urČenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť ohlhdne nedodaného
predmetu zmluvy a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním predmetu zmluvy vznikla;
Škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiet medzi kúpnou cenu podl'a čt. lV. tejto zmluvy a
kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral predmet zmluvy u iného dodávatela z dóvodu
omeškania predávaj úceho.

lll. PoDMIENKY DoDANIA

Predávajúci sa zavázuje predmet zmluvy zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náktady s tým
spojené nie sú zahrnuté v kúpnej cene a znáša ich kupujúci. Predmet zmtuvy musí byť dodaný,
príp. zabatený takým spósobom, ktoný dostatočne zabezpečí jeho ochranu a uchovanie.
Predávajúci je povinný po dodaní predmetu zmluvy do miesta dodania predmet zmluvy uviest'
do prevádzky, vykonať skúšobnú prevádzku a riadnym spósobom zaškoliť poverených
zamestnancov kupujúceho ohl'adne obsluhy predmetu zmtuvy. O zaškolení spíšu oprávnení
zástupcovia predávajúceho a kupujúceho relevantný doklad. Až riadnym splnením povinností
podťa tohto ods. zmluvy sa závázok predávajúceho dodať predmet zmluvy považuje za
splnený.
O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení
zástupcovia v mieste dodania preberací protokol, ktoný obsahuje najmá, nie však r,nýtučne:

dátum odovzdania a prevzatia predmetu zm[uvy, záznamzprvej vonkajšej obhtiadky predmetu
zmluvy, súpis zjavných vád zistitethých na predmete zmluvy zistitethých pri vonkajšej
obhtiadke a podpisy predávajúceho a kupujúceho alebo ich poverených zástupcov.
Spolu s predmetom zmluvy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré
sa k nej vzthhujú a ktoré sú potrebné na užívanie a na výkon vlastníckeho práva, a to najmá,
nie však lnýtučne návod na obsluhu v slovenskom príp. českom jazyku, dodací [ist, záručný list a
iné relevantné dokumenty.
Momentom uvedenia predmetu zmluvy predávajúcim do prevádzky v mieste jej dodania podt'a
tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy a vlastnícke právo
k predmetu zmluvy na kupujúceho.
Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto závázkového vzt'ahu a z tejto zmluvy im nevznikajú
žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby
predmet zmluvy ptnit sám.
V prípade neuvedenia subdodávatelbv v zmluve musí celý predmet zmluvy podth čtánku l. tejto
zmluvy dodať predávajúci. Predávajúci uvedie všetkých známych subdodávatelbch, údaje o
osobe oprávnenej konať za subdodávatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia.
Predávajúci je povinný oznámiť akúkotVek zmenu údajov o subdodávatelbvi kupujúcemu.
Zmena subdodávatelh je možná len na základe jeho písomného odsúhtasenia kupujúcim formou
dodatku k tejto zmluve.

lV. KÚPNA CENA A PLAToBNÉ PoDMIENKY

Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podl'a zákona č. 18l1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.8711996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 18l19967. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Kúpna cena za predmet zmluvy v rozsahu podl'a čl. l tejto zm[uvy je uvedená v Prílohe č. 2,
ktorá je neoddelitethou súčasťou tejto zmluvy. K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v
súlade s prístušnými predpismi.
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3.
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V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náktady predávajúceho spojené s prevodom vlastníckeho
práva, skúšobnej prevádzky a pod.
Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve
podpísaného zmluvnými stranami. Takáto zmena nesmie byť v rozpore s § 18 zákona č.
343/2015 7.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov.
KÚpnu cenu za predmet zmluvy sa kupujúci zavázuje zaplatiť predávajúcemu na záktade
faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený
vystaviť faktúru po splnení závázku v rozsahu podt'a čt. l. tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 60
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to prednostne bezhotovostným
prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným spósobom v súlade s
platným právom.
Prílohou každej faktúry vystavenej predávajúcim musí byť dodací [ist, preberací protokol a
doklad zo zaškolenia obsluhy.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podt'a § 7,1 ods. 2 zákona č. Z2Z/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že uýška kúpnej ceny na
faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu, a[ebo k nej nebude priložená prítoha podl'a ods. 6 vyššie, kupujúci je
oprávnený vrátit'faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína
ptynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opátovnom,doručení kupujúcemu.
V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za technológiu, predávajúci
má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,07oÁ z dtžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v mnoŽstve a akosti podl'a
podmienok tejto zmluvy a plne spósobitý na užívanie na určený účet vyptývajúci z povahy
predmetu zmluvy. Predávajúci sa zavázuje, že predmet zmluvy ku dňu dodania bude v jeho
rnýtučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osób a že zároveň bude
sp(ňať všetky všeobecne záváznými právnymi predpismi a technickými normami stanovené
požiadavky na akost', kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné,
požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má predmet zmluvy
vady.
Predávajúci týmto poskytuje na predmet zmluvy záruku v d(žke, najmenej po dobu 12
mesiacov. Záručná doba bude uvedená v záručnom liste, ktoný bude súčast'ou odovzdávajúcej
dokumentácie. Záručná doba začína ptynúť dňom uvedenia predmetu zmluvy predávajúcim do
prevádzky v mieste dodania. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmá za to, že
predmet zmluvy bude po dojednanú dobu spósobitý na užívanie na dojednaný účet a bude bez
vád.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci predmet zmluvy užívať pre vady,
za ktoré zodpovedá predávajúci.
Záruka sa nevzťahuje na vady spósobené neodbornou manipuláciou s predmetom zmluvy v
rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násitným a neoprávneným zásahom do predmetu
zmIuvy.

Vl. ozNÁMENlE VÁD A NÁRoKY z VÁD PočAs zÁRučHrJ oogy

Vady predmetu zmluvy je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez
zbytočného odktadu po ich zistení, najneskór však do konca záručnej doby. Pre dodržanie
podmienky písomnej reklamácie postačí up[atniť reklamáciu faxom, resp. emailom.
Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady predmetu zmluvy, predávajúci je povinný
zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu max. do 72 hodín od nahlásenia poruchy.
Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku
oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného volha a pracovného pokoja sa do uvedenej
lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho
plného sfunkčnenia na vlastné nák[ady, s odbornou starosttivostbu, najneskór do siedmich
pracovných dní od nahlásenia vady.
Pokial si kupujúci neuptatní konkrétny spósob odstránenia vady, atebo pokiať je vada
neodstránitethá spósobom, ktoný zvotit kupujúci, predávajúci sa zavázuje, že zvolí taký spósob
odstránenia vady, ktory je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.
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4, V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady oproti lehote uvedenej v ods. 2 tohto
článku zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradný predmet zmluvy, resp.
Časť predmetu zmluvy použiteťný na rovnaký úče[, ako vadný predmet zmluvy, v opačnom
prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 5,-
EUR za každý deň omeškania predávajúceho s odstránením vady alebo poskytnutím náhradného
predmetu zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v ptnej rnýške.
Ak predávajúci neodstráni vadu atebo neposkytne náhradný predmet zmluvy ani v dodatočnej
primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, atebo ak je
vada neodstránitelhá, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dósledku toho, že predmet
zmluvy mal vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spósobenú kupujúcemu
nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokolVek z vyhlásení predávajúceho v tejto časti
zmIuvy.

vll. oDsTÚPENlE oD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne
poruŠÍ zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zm[uvných povinností sa považuje, ako je
uvedené v tejto zmluve, najmá, nie však qilučne, nedodanie predmetu zmluvy v zmysle
dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podth dohodnutých podmienok a jej
neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie vád predmetu
kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
Pokial] predmet zmluvy nebude sp(ňar podmienky a technické parametre požadované kupujúcim
v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy ťstúpiť a má nárok na náhradu
Škody, ktorá mu v dóstedku toho vznikta; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi
kúpnou cenou podt'a čt. lV. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral predmet
zmluvy u iného dodávatel'a z dóvodu nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa
technických parametrov predmetu zm luvy.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú
kúpnu cenu v zmysle zm[uvne dohodnutých ptatobných podmienok ani do 30 dní od uplynutia
dojednanej lehoty splatnosti.
Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy
oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa
spravujú prístušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Kupujúci móže od zmtuvy odstúpiť aj v nasledovných prípadoch:

a) ak v Čase jej uzavretia existoval dóvod na vylúčenie dodávatel'a pre nesplnenie
podmienky účasti podt'a § 32 ods. í písm. a)

b) ak táto nema[a byť uzavretá s dodávatelbm v súvislosti so závažným porušením
povinnosti vyptývajúcej z právne závázného aktu Európskej únie, o ktorom
rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmtuvou o fungovaní Európskej
únie,

c) ak došto k podstatnej zmene póvodnej zmluvy, ktorá by si vyžadovala nové
verejné obstarávanie.

d) Ak predávajúci nebot v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

Vlll. zÁvenečNÉ USTANoVENIA

1. Právne vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmá prístušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj dalšími relevantnými právnymi predpismi
Slovenskej repubtiky.

Z. Táto zmluva nadobúda účinnost' po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti,
ktoré spočívajú v tom, že

a) dójde naptneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka,
teda účinnosť kúpna zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia a zároveň dójde k schváleniu postupov realizovaného verejného
obstarávania zo strany poskytovatel]a NFP.

b) alebo dňom doručenia písomného jednostranného rozhodnutia kupujúceho
predávajúcemu o nadobudnutí účinnosti tejto Kúpnej zmtuvy.
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toré vzniknú z tejto zmluvy alebo y súvislosti s
dú riešené zmierom. Ak nedójde k vyriešeniu

na rozhodnutie súdu v Slovenskej repubtike
luvné strany sa dohodli, že táto zmluva a

nej vyplyvajúce sa budú spravovať právnym

n na záktade písomného dodatku podpísaného

Ziadna zo .zmluvných strán !i".lu oprávnená postúpiť. svoje práva a povinnosti podt,a tejto
zm[uvY na inú osobu bez nj!!grrá,!pjúceho písomnéhó súhtazu druhej zmiuvnej ,iiuny,Jednotlivé ustanovenia každého čtánku a odŠeku tejto zmtuvy,ú uý.aňát"rne fiěiauirr" od seba

itu súvisiaceho s dodávaným tovarom,

ň|i,*iH,á"il|iff[ iff ffi 
"3i:,nosti 

a

jmá:

e) Poskytovateť NFP a ním poverené osoby,

f)

g)

h)

i)

j)

k)

V Batizovciach, dňa: 1 5.6.2021

predávaiúci:
Ii,§{.lů - ílUlfl AN|O Sl( s.r.o.

školská qza, 059 !}5 Batizov,
tč opFt: ,.

lčO; ;, ,.

útvar vnútorného auditu poskytovatet'a/útvar vnútornej kontroty
Sprostredkovatel'ského orgánu a nimi poverené osoby,

Najvyšší kontrotný úrad sR, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
orgán auditu, jeho spotupracujúce orgány (úrad vtádneho auditu) a osoby
poverené na výkon kontro[y/auditu,

spInomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) ažf) v súlade s prístušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

8. Neoddetiteťnou súčast'ou tejto zmluvy sú nastedujúce prítohy:
Prítoha Č. 1 - Podrobný technický opls a údaje dektarujúce technické parametre dodávanéhopredmetu zákazky
príloha č. 2 - cena dodávaného predmetu zákazky a jej potožky v tistinnej podobe
Prítoha č. 3 - loznam Subdodávatelbv
Zmtuva je , pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia zmluvy apredávajú
Zmluvné s prečítati, jej obsahu porozumeli a súhtasia s ním aže zmluvu nátlaku, ná ŽnaX čorro prlpájájú ,uoj; páopirv.

Kupujúci:

I}omoy saiálnych služieb,§LATlNKA'
Dolná Slatinkr,984 01 Lučenec

lng, Ján Hudák - konaťel' spol'ičnásti



Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy

zoznam subdodávatelbv

P.č.
Nózov firmy a sidlo
subdodóvatelb, tČO

Úaaje o osobe opróvnenej
konať za subdodóvatelh

(meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia)

Predmet dodóvok, próc alebo
služieb

Podiel na
celkovom
objeme
dodóvky

(%)

(vyplni uchódzač)

Lučenec, dňa:

Kupujúci:

Mgr. Renáta Šímovó



A]íJ\r-rlulvlAl\llL )K, s.r.o., sKolska 428,059 35 Batizovce
lčo: gs 67 9 607 i Dla 20222497 57 l lč DpH : sK 20222497 57
Kancelária: +42'J,903607897; +42t9o3 903588; +421 9o3 630037
Tel/Fax: o5277565to E-mail: obchod@ario-hulnanic.skwww.ario-huntanic.sk

Časť 3: Zdravotnícke pomócky

Vypracoval: lng, Ján Hudák - konatel'spoločnosti

V Batizovciach. dňa !5,6,2O2t

/\

zavíšenie
transformačného
procesu s ciel'om
sociálnej
integrácie
občanov s
mentálnym
postihnutím v
Domove
sociálnych služleb
",*,,**" -
vnútorné
vybavenie

Prístroj na dekontamináciu
odpadu - Medivak MV6

t 10480,00 10480,00 20o/o !2576,oo

Sprchovacia hy§ienická
stoliěka s elektrickým
zcly|hom - Calypso

2 4220,oo 8440,00 tOo/o 9284,oo

Sprchový vozík pre
imobilných - CAREVO t 5166,00 5166,00 tOo/o 5682,60

Transportné lehátko
hydraulické - ELEVA H

t t524,oo t524,oo 2Oo/o 1828,8o

Vakový zdvlháks váhou a
sietbvým vakom - MAX|
TWlN

4 5539,00 22t56,oo 7-0o/o 2437í-,60

sPoLU
47766,oo 53743,oo

lng Ján
, l........ tr.... _

Hudát - kJd;,tel ipoločnosti

Počet MJ Gena za
MJ bez
DPl.|

Cena
spolU

v EUR bez
DPH

Gena
spolu v

EUR
s DPH
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ARJo-HUMAN!c SK, s.r.o., Školská 428, O59 35 Batizovce
tčo: go 679 6o7;Dld2022249757;lč DpH: SK 2022249757
Kancelária: +42l903 601897; +42l9o3 903588; +421 903 630037
Tel/Fax:05277565L0 E-mail:

Specifikácia
Prístroj na dekontamináciu odpadu MED|VAK MV6

Prístroj Medivak MV6 je určený na dekontam!náciu a balenie nebezpečného zdravotníckeho
odpadu (predovšetkým použitých inkontinenčných pomócok a buničiny) a zároveň k redukciijeho
objemu. Odpad určený k dekontamináciisa vkladá do špeciálnych plastových vriec Medisack. Ako
náhle je vrece naplnené, vloží sa do prístroja, okraj vreca sa navlečie na napínacie páky. Potom sa
zavrie veko a stlačítlačidlo Štart. Celý proces prebieha automaticky a trvá necelé 2 minúty. Po
ukonČení dekontaminácie sa otvoríveko a vyberie sa dekontaminovaný odpad. Dekontaminovaný
odpad je nepriedušne zapuzdrený (zatavený), je dekontaminovaný (zbavený nebezpečných vlastností
- infekčnosť) a jeho objem je zredukovaný (zmenšenÝ až o7O%). Pre zníženie rizika pri d'alšej
manipulácii s odpadom je pri každom pracovnom cykle ošetrený povrch vreca, ako i priestor
pracovnej komory aerosolbu dezinfekčného prostriedku, ktorý je vopred nariedený do
požadovanej koncentrácie.

Dávkovacia dýza je integrovaná priamo do jednej z napínacích pák, Tým odpadá prácne zakladanie
vriec na dávkovaciu dýzu a predchádza sa riziku dávkovania dekontaminačného roztoku mimo vrece.
Všetky dóležité funkcie sú monitorované a prípadné chyby sú signalizované na kontrolnom paneli.
Dekontaminačný proces nie je možné spustit', pokial'nie je založené vrece, chýba dezinfekcia, alebo
pokial'niekto zastaví prívod vody. Tým je zaručené, že dekontaminačný proces prebehne vždy tak,
ako má a nedochádza k poškodzovaniu zariadenia spósobeného nesprávnou obsluhou, Prístroj
taktiež sám upozorňuje na nutnosť pravidelnej seruisnej kontroly.

Príkon:0,92 Kw
Spotreba vody: cca 0,85 l

Čas pracovného cyklu: cca 2 min
Vonkajšie rozmery:
Výška:960 m
Dížka:92O mm
Šírka:78O mm
Hmotnosť. 130 kg
Konštrukcia: nerezová ocel' 1,4301
Spotrebný materiál: V prístroji je nutné používať spotrebný materiál určený na dané účely. Pre
dekontamináciu sú určené vrecia Medisack, ako i schválené dezinfekčné prípravky lncidin Plus a
Terralinprotect

Technické parametre:
Váha:
Rozmery: ŠxHxV:
Pracovný objem:
Pripojenie:

Objem vreca:
Hmotnosť náplne v priemere:

130 kg

900x970x770 mm
110 l

el. pripojenie 230 V, 5A
prívod studenej vody zakončený práškovým ventilom7a",
max. 6 bar, min. ].,5 bar
80l
1-0 kg (vyhovujúca váha pre manipuláciu ošetrujúcim
personálom)
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ARJo-HUMANlc SK, s.r.o., Škotská 428, o5g 35 Batizovce
l čo : gs 67 9 6o7 ; Dló 20222497 57 ; lč D pH : SK 20222497 57
Kancelária: +42t 903 6O1897; +421 903903588; +42t 9O3 630037
Tel/Fax:O5277565tO E-mail:HUM

Ponúkaný prístroj Medivak MV6 je určený pre dekontamináciu, pachovú neutralizáciu a objemovú
redukciu použitých jednorazových plienok, inkontinenčných podložiek, buničiny, Jeho hlavné výhody
sú:
+ dekontaminácia - z nebezpečného odpadu sa stáva odpad ostatný
+ pachová neutra!izácia - plienky sú nepriedušne vákuovo zatavené do špeciálneho vreca
+ objemová redukcia - odpad zníži svoj objem až o70%
+ jednoduchá obsluha - pomocou jedného tlačidla,
+ chybové hlásenia sú signalizované samostatnými indikačnými kontrolkami
+ rýchlosť - celý cyklus trvá cca dve minúty
+ celonerezová konštrukcia - prístroj je vyrobený z nerezovej ocele odolávajúcej agresívnemu
prostrediu aj používaným chemikáliám
+ design - prístrojje navrhnutý tak, aby jeho ergonómia vyhovovala jednoduchej obsluhe
+ jednoduchá inštalácia - el. Energia 230v (1 kw); studená voda ;ohybná hadica
+ nie je potrebné pripojenie na odpad
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ARJo-HUMAN!c SK, s.r.o., Školská 428, O5g 35 Batizovce
t čo : gs 67 9 6o7 ; Dla 20222497 57 ; lč D pH : SK 20222497 57
Kancelárlal +421 903 601897; +42l903 903588; +421903 630037
Tel/Fax:05277565tO E-mail:

SÚČastbu dodávky je 200 ks dekontaminačných vriec a 5 L dekontaminačného roztoku

Termín dodania:

Záručný a pozáručný servis:

Záruka:

do 2L dní od uzavretia kúpnej zmluvy

zaisťujeme záručný a pozáručný servis. Na želanie uzavrieme
servisnú zmluvu (výhodnejšie podmienky servisu)
24 mesiacov
Záruka je podm lenen á dod rža ním ga ra nčných prehl iadok
autorizovaným servisom v intervaloch odporúčaných
výrobcom (min. 1x ročne, alebo 1 x za 3000 pracovných
cyklov, záleží na tom, čo nastane skór.

PoŽadujeme, abY boli priestory, kde sa bude prístroj používaťdo termínu dovozu / resp. montáže/
pripravené.

Batizovce 15,6.2021,

Vypracoval: Martin Hudák - Konatel'- CAPN

ARJi}.. liUMANle Sl( s.r
školská azs, 059 35 t]e+;?^,,, 3 ,

tč opl-i: sKzoz:
lčo: 36 o79 -,,,

HUM



ARJo-HUMAN|c SK, s.r.o., Školská 428, O5g 35 Batizovce
tčo: ls 579 607lDló2022249757;lč DpH: SK 2022249757
Kancelária: +42l903 601897; +42t903 903588; +42l903 630037
Tel/Fax:0527756510 E-mail: www.a rio-huma nic.sk

Špecifikácia
Sprchovacia hygienická stolička CALYPSO CLASS!C CD86001-01
s elektrickým zdvihom
>> vozík pre telesne postihnuté osoby <<

CALYPSO je používané pre zdvíhanie, transport, sprchovanie a kúpanie
polozávislých klientov, Klient sedí bezpečne a pohodlne na sedáku
CALYPSO behom celého kúpacieho cyklu

o Táto pomócka móže tiež slúžiť ako sprchová stolička a móže
byť použitá i pre toaletu

r s možnosťou dodania držiaka pre podložnú misu a podložnej
misy - volitel'né príslušenstvo

. Možnosť doplnenia o elektronickú váhu

. Elektrický zdVih

CALYPSO je integrovatel'né s výškovo nastavitel1nými vaňami,
zdvihákmi SARA 3000, SARA PLUS a sprchovou kabínou PRELUDE.
CALYPSO je určené pre polozávislých klientov, poskytuje dobrú
štandardnú a pohodlnú pomoc pri kúpaní bez stresu.
To, že jeden opatrovatel'móže zvládnuť kúpanie a hygienické úkony,
maximalizuje efektívnosť a tiež zaisťuje osobnú starostlivosť o jedného
klienta.

Špecifikácia vrýrobku
24V batérie pre výškové nastavenie dialkovým ovládačom
Odnímatel'ná a vymenitel'ná batéria s žiarovkovým indikátorom nízkeho
na bitia
Od n ímatel'ná, |'a h ko čistitel'ná a dezinfi kovatel'n á pl astová vl ožka
Automatická bezpečnostná stopka pri narazen( na prekážku behom
spúšťania
Sklopná opierka chrbta a rúk
Štyri kolieska s brzdami
Bezpečnostný pás
Zdvíhacia kapacita: 136 kg

40o to 965 rnm (l5 3/4 to 38")

Calypso - Electrické

Bezpečná pracovná záťaž
zdvíhacít'ah
Výška podvozku

celková šírka

€elková dížka
Max celková výška
Váha

Priestor pod sedadlom

Výška sedadla od zeme

Trieda ochrany



ARJo-HUMANlc SK, s.r.o., Školská 428, o59 35 Batizovce
tČo: as 679 6o7; D|Č| 2022249757; IČDPH: SK 2022249757
Kancelárla: +427903 6Ot897; +42í903903588; +427gO3630037
rcl./|x,O_S_Zl!5.651O E-m www.arlo_humanic.sk

Cena je vrátane dopravy, montáže a zaškolenia.
Cenová ponuka je platná 90 dní
Záručná lehota:2 roky
Dodacia lehota: cca 40 dní

V Batizovciach , dňa: L5.6.202t

Vypracoval: Martin Hudák /ilij0,. litil/lAN lc sl,
školská azo. 059 35 t.-,,.,

lč ppH: sKzozzze
lČO; Jo ;
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Špecifikácia
Sprchový vozík CAREVO BAC1111-01- vozík pre imobilných
>>vozík pre telesne postihnuté osoby<<

Riešenie pre každodennú hygienu podl'a najnovších štandardov
Pre klientov s najvyšším stupňom závislosti. Klientom posl<ytuje pohodlnú a dóstojnú hygienu zatial'čo
opatrovate|'pracuje v ergonomicky správnej poIohe - poskytuje tak starostlivosť bezpečným a efektívnym
spósobom.

Nový sprchový vozík CAREVOTM

Hlavné vlastnosti
. Flexi zóna v strednej časti vozíka poskytuje zvýšené pohodlie klientom a zároveň jednoduchší prístup

opatrovatel'a ku klientovi
. Jednoduchý, intuitívny ovládač je vždy prístupný opatrovatelbvi
. Madlá poskytujú oporu klientom a dodávajú im zvýšený pocit bezpečia -zároveň umožňujú ich

spoIuprácu pri hygienických úkonoch
o lnovatívne ergonomické pojatie strednej časti vozíka umožňuje opatrovatel'ovi pracovať bližšie ku

klientovi a tiež dochádza k zníženiu statickej záťaže.

Nový štandard v poskytovaní d6stojnej hygienickej starostlivosti
CAREVOT|VI je inovatívne riešenie hygieny pre imobilných klientov, Použili sme najnovší dizajn, intuitívny spósob
ovládania a vytvoriIi tak nový štandard v poskytovaní dóstojnej hygienickej starostlivosti

Špecifikácia
. Elektricl(y ovládané nastavenie výšky a zabudovaná funkcia mákkého štartu
o Elektricky ovládané nastavenie sklonu chrbtovej časti
o Dve dobíjacie vymenitel'né batérie
. Nabúačka batérií
. Tri integrované ovládacie panely
. sk|ápacie bočné bezpečnostné postrannice s funkciou zváčšenia šírky matraca
. Dvojité úchyty bezpečnostných postranníc
. Ergonomicky tvarovaná stredná časť vozíka pre Iepší prístup ku klientovi
. Jemný náklon ce|ého vozíka pre Iepší odtok vody
. Flexi zóna v strednej časti vozíl<a pre zvýšenie pohodlia klienta
o lntegrované držiaky pre sprchovú hadicu
o lntegrované madlá pre vyšší pocit bezpečia a spoIuprácu klienta
. odpadová hadica delená - umožňuje z rózne dižky
o Dva držial<y odpadovej hadice
c zátka odpadu
. Mákký, |'ahko odnímatel'ný matrac s odvodnými kanálikmi a zosilnenými bočnicami

l
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. Mákký vankúš pod hlavu
o I25 mm koIieska
o Brzdy na všetkých 4 kolieskach
. Núdzové zastavenie
. Bzučiak - indikátor nízkeho napátia batérie
r Maximálna hmotnosť klienta: 182 kg
. Maximálna cell<ová nosnosť: 200 kg

Požiadavky na priestor

Technické informácie

Rozmery a ostatné technické informácie
Max celková nosnosť (SWL) (patient + water weight)
Max váha pacienta
Váha samotného produktu
Zdvih
Min výška zdvihu (od zeme po platformu)
Max výška zdvihu (od zeme po platformu)
šírka (strečer)

vnútorná dížka
celková dížka
DÍžka podvozku
Šírka podvozku
Výška podvozku (nad kolieskami)

Max stupeň náklonu chrbtovej časti
Náklon strečera
DÍžka odtokovej hadíce
Priemer odtokovej hadice

Celková šírka (vrátane vnútorných bočníc vo vnútornej pozícii)759 mm (29 3/4"I
Celková šírka (vrátane vnútorných bočníc vo vonkajšej pozícii) 888 mm (35")

200 kg (4a0 |bs.)

182 kg (400 |bs.)

B2 kg (181 |bs.)

350 mm (13 3/4"\
605 mm (23 3l4"\
955 mm (37 2/3"|
586 mm (23")

1900 mm (743/4"|
2005 mm (79")
121,1, mm (47 3/4"|
700 mm (27 I/2"\
204 mm (8")

15,
ť
1000 mm
40 mm

Priestor pod podvozkom (od zeme po spodnú časť podvozku) 152 mm (6')
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Napájanie

Typ batérie
Napátie
Kapacita batérie
Výkon motora zdvíhanie/spúšťanie
Výkon motora nastavitel'nej ch rbtovej opierky
Trieda ochrany

Pohyby
Čas zdvihu - bez nákladu (plný zdvih)
Čas zdvihu - Max náklad (plný zdvih)
Čas spustenia - bez nákladu (plný zdvih)
Čas spustenia - Max náklad (plný zdvih)

cENA

Záručná doba: 24 mesiacov
Dodacia lehota: 40 pracovných dní
Záruéný a pozáručný servis vykonáva naša firma,
Doprava, montáž a zaškolenie personálu sú zahrnuté v cene.

V Batizovciach , t5.6.202I

Vypracoval, Martin Hudák - konatel'spoločnosti

NiMH
24v DC
2,5 Ah
216 VA
72v^
lPX4

23!2s
3014s
20!2s
2O!4s

íl!?Jl} - í{UMllNí0 S!(, s.r.o.
Sr."rirů <ió, ósó 35 ili;;,;

lČ DPFli sKzoz2z4g757
lČO: r]6 679 607



ARJo_HUMANlc SK, s.r.o., Škotská 428,05g 35 Batizovce
tčo: gs 679 607;Dló2022249757;lč DpH: 5K 2022249757
Kancelária: +42!9o3601,897; +421 903 903588; +42t903 630037
Tel/Fax:0527755510 E-mail: www.arlo-h umanic. sk

Špecifikácia
TRANSPORTNÉ LEHÁTKO HYDRAULICKÉ _ ELEVA H

Konštrukcia z akostnej ocele s povrchovou úpravou lakom
Ložná plocha výškovo nastavitel'ná - hydraulický zdvih
Dvojdielna LP tvorená polohovatel'ným podhlavníkom a pevnou časťou, oboje
čalúnené zdravotníckou koženkou
Polohovanie chrbtového dielu pomocou plynovej piestnice
Pri max, zdvihu LP je zaistená vel'mi dobrá stabilita
Ležadlo vybavené držiakom role hygienického papiera
Hydraulický zdvih LP
Plastový kryt podvozku
Vonkajšírozmer: 88 x 208 cm
Rozmer LP:72 x 200 cm
Výška LP:52-89 cm
Nosnosť: 230 kg
Určené na prevoz pacientov
Nerezové vodiace madlo
Ochra nné protinárazové kolieska 4x
Kolieska s priemerom 125 mm antistatické
centrálna brzda
2x plastový pedál
Odklopné nerezové postra nnice
Držiak infúzneho stojanu
lnfúzny stojan - nastavitel'ný - komaxid - chróm

l



ARJo-HUMAN!c SK, s.r.o., Škotská 428, o59 35 Batizovce
t čo : g s 57 9 607 1 ué 20222497 57 ; lčDpH l SK 20222497 57
Kancelária: +42L9O3 6O7897; +42]-91g903588; +421903 630037
Tel/Fax: 05z77565L0 E-mail: obchqd@arlo-humallc.sk www,ario-humanic,slB,

Záručná doba: 24 mesiacov
Dodacja lehota: 6 - 7 týždňov od uzatvorenia kúpnej zmluvy
Láručný a pozáručný servis vykonáva naša íjrma.

Doprava, montáž a zaškolenie sú zahrnuté v cene.

V Batizovciach 1,5,6.2O2I

lVlal tr,, . ldák - konatel' spoločnosti
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Špecifikácia
MAX! TWIN - KTBB4BSA2WW- vakový zdvihák s DPS a elektronickou váhou
Vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
Zlepšenie starostlivosti
MAXl TWlN sa od ostatných pasivných vakových zvihákov odlišuje tým, že má zdvojený zdvíhací rám, ktorý
nielenže zlepšuje stabilitu a rozloženie váhy, ale dáva zdviháku atraktívny moderný otvorený design.
Klúčové rysy

o Otvorený design dovol'uje lepší vizuálny kontakt medzi ošetrovatel'om a klientom
o Zdvojený zdvíhací rám je používaný ako ergonomícké riadiace madlo
o Nová komplexná rada vakov s klipmi. Vaky s klipmi dovol'ujú použitie PDPS (poháňaný dynamický

polohovací systém).

Prevádzanie úkonov l'ahšie a bezpečnejšie
MaxiTwin sa ovláda vel'mi jednoducho. Všetky funkcie s pohonom, vrátane pohonu PDPS, sú ovládané
dial'kovým ovládačom dovol'ujúcim prevádzať úkony bez ručného zdvíhania. Personál má prospech
z maximálnej pomoci pri zdvíhaní, polohovaní a otáčaní klienta vo vaku. Klient móže byťvo vaku l'ahko otočený
o 360', čo zlepšuje bezpečnosť a efektivitu úkonov, Ďalšou výhodou pri presunoch klienta je vynikajúci rozsah
zdvihu zdviháku.

Zlepšovanie efektivity
MoxiTwin pomáha pri prevádzaní každodenných činností jednou ošetrovatel'kou a pri núdzovom zdvíhaní
z podlahy. Je vhodný pre pacientov a klientov, ktorí nemajú silu sa sami obstaraťv ošetrovatel'ských
zariadeniach ako sú domovy dóchodcov, ošetrovatel'ské zariadenia a špeciálne školy, Zdvihák s 2 batériami je
stále pripravený k použitiu. Vol'ba zabudovanej elektronickej váhy umožňuje váženie klientov behom presunu,

Špecifikácia výrobku
Pasívny zdvihák so zdvojeným rámom a vysokým rozsahom zdvihu pre bezpečnú, flexibilnú a pohodlnú
sta rostl ivosť:

o Bezpečná pracovná zátaž:782kg
o polohovacie rukováte pre presnú manipuláciu prl presune
o Anti-hojdacísystém,zdvíhacierameno
. Vaky pre max pohodlie v piatich vel'kostiach a farbou kódovanou pre l'ahšie použitie
r Diagram farebných kódov na závesnom ramene pre identifikáciu vel'kosti vaku
. Úchytv vaku na závesnom ramene so štvorbodovým upínaním
o Elektricky otváratel'ný podvozok pomocou dial'kového ovládača
o lndikátor vybitia batérie s farebným displejom ukazujúcim zostávajúce napátie batérie
. Zvukový varovný signál vyžadujúci nutnosťvýmeny batérie za nabitú
. Dial'kový ovládač umožňujúci ovládanie všetkých funkcií pri práci s klientmi
o lndikátor servisu meraný v hodinách informujúci o presnom čase užívania a potrebe servisu
l pDps - poháňaný dynamický polohovacísystém
o Elektronická váha

Technické parametre
Bezpečné pracovné zaťaženie: 782 kg
Váha (bez ramena a batérie): 45,5 kg
Výška zdvihu: t225 mm
Externá šírka, zatvorené nohy podvozku: 755 mm
lnterná šírka, otvorené nohy podvozku: 1370 mm
Priestor pod podvozkom od podlahy po spodnú časť podvozku:30 mm
Priestor pod nohami podvozka od podlahy po vrchnú časť nóh: 115 mm
Batéria: NiMH
Kapacita batérie: 2,54h
Trieda ochrany (zdvihák): lPX4
Trieda ochrany (ovládač): lPX7
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Záručná doba: 24 mesiacov
Dodacia lehota: 30 pracovných dní
Záručný a pozáručný servis vykonáva naša firma.
Doprava, montáž a zaškolenie personálu sú zahrnuté v cene

V Batizovciach 1,5.6.2021,

Vypracoval, Martin Hudák - konatel' spoločnosti
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