
K ú p n a  z m l u v a

uzatvorená podl'a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov. v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany 

Kupujúci: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Zodpovedná osoba za 
kupujúceho: 
e-mail:
IČO:
DIČ:

Článok I. 

Bankové spojenie:
IBAN:
IBAN:
( ďalej len „kupujúci")

Predávajúci: 
Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Bratislavský samosprávny kraj 
Sabinovská 16, P.O. Box 106,820 05 Bratislava 25 
Mgr. Juraj Draba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraj a 

Bc. František Cedula 
cedula@sositba.sk 
360 636 06 
2021608369 
Štátna pokladnica 
.......................................................- projektový účet OŠ 982 
.......................................................- účet cudzích prostriedkov 

CHIROS MEDICAL s.r.o. 
Dlhé diely III/29, 841 04 Bratislava 
Ing. Milan Brezovský Csc. 
chiros@chirosmedical.sk 
36204587 
2020061263 
SK202006 l 263 
VÚB, a.s. Bratislava 
.......................................................

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka 
č.26582/B 
( ďalej len „predávajúci") 

Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

2.1 Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného 

finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 

2014-2020 (ďalej len ,,IROP 2014-2020"), kód projektu (ITMS2014+) 302021K036 na základe 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno -

technického vybavenia (ďalej aj „MTV") pre Strednú odbornú školu informačných technológií 

Hlinická 1, Bratislava v rámci projektu s názvom „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, 

Bratislava". 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je závazok predávajúceho dodat' a inštalovat' kupujúcemu „tovar -

materiálno - technické vybavenie" na zabezpečenie bezbariérového pohybu - schodolez podl'a 

špecifikácie v prílohe č. 1 (ďalej len „tovar") a previest' na kupujúceho vlastnícke práva k tomuto 

tovaru a závazok kupujúceho zaplatit' za dodanie tovaru a jeho inštaláciu cenu podťa čl. IV tejto 

zmluvy, úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších 

skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

3.2 Predávajúci sa zavazuje dodat' a inštalovat' kupujúcemu tovar v druhoch a počtoch uvedených 

v prílohe č. 1, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy. 

3.3 Dodávkou tovaru sa na účely tejto zmluvy rozumie doprava a inštalácia tovaru v mieste 
a termíne dodania, a jeho uvedenie do prevádzky, spočívajúce v základnom predvedení 

funkčnosti (na užívatel'skej úrovni) a následné odovzdanie a prevzatie tovaru zodpovednou osobou 

kupujúceho, uvedenou v záhlaví tejto zmluvy. 

3.4 Predávajúci sa zavazuje dodat' súčasne s tovarom aj príslušnú dokumentáciu na jeho používanie. 

3.5 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu kúpnej zmluvy nevyhnutné právo priemyselného 

alebo duševného vlastníctva predávajúceho alebo tretej osoby, predávajúci zabezpečí, že kupujúci 

nadobudnutím vlastníctva k predmetu zmluvy získa aj všetky oprávnenia a licencie takého práva 

a odplata za požívanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu kúpnej zmluvy. 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

4.1 Cena za tovar a jeho montáž je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov. Podrobná cenová špecifikácia dodávaného tovaru je uvedená v prílohe 

č. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že súčast'ou ceny za tovar sú všetky náklady, ktoré predávajúcemu 



v súvislosti s plnením závazku vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, inštaláciu, predvedenie, 
revíznych správ (ak sa uplatňujú) a pod. 

4.2 Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho závazku dohodnutým 
spósobom v mieste a termíne dodania v súlade čl. V tejto zmluvy. 

4.3 Celková cena za predmet zmluvy je 

Cena bez DPH 
DPH 
Cena spolu s DPH 
(slovem: šesťtisfcpaťstopaťdesiatšesť EUR s DPH) 

= 5 960,00 EUR 
= 596,00 EUR 
= 6 556,00 EUR 

4.4 Po ríadnom odevzdaní a prevzatí tovaru predávajúci vystaví kupujúcemu najneskór do 10 dní odo 
dňa prevzatia predmetu zmluvy faktúru a odošle ju na adresu Bratislavský samosprávny kraj 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, v šiestich vyhotoveniach. Faktúra musí obsahovat všetky 
náležitosti v súlade so zákonem č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. K faktúre je predávajú i povinný priložiť potvrdené dodacie a montážne listy, revízne 
správy (ak sa uplatiíujú) a preberacie protokoly podl'a článku V. tejto zmluvy. Na dodanie tovaru 
kupujúci neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Faktúra musí obsahovat náležitosti v zmysle 
podmienok poskytovateťa nenávratného finančného príspevku, konkrétne číslo zmluvy označenie 
tovaru alebo jeho čas ti, názov projektu a kód projektu (ITMS2014+) 302021 K036. 

4.5 Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu 
vystaveného predávajúcim, splatnost' ktorého je do 60 drií odo d11a jeho preul ázatel'ného doručeni a. 
60-dňová lehota splatnosti faktúr bola zvolená vzhl adom na povahu predmetu plnenia závazku a
postupy ktoré určuje manuál TROP 2014 - 2020 pre plný súlad s procesem zvoleného postupu
ftnancovania poskycovatel'om nenávratného finančného príspevku čo predávajúci berie na vedomie,
s uvedenou lehotou splatnosti výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 60 dni nie je v hrubom
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim predávajúcemu z tohto závazkového vzťahu.

4.6 Kupujúci je oprávnený vrátit' bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, alebo neúplná, a to 
do dátumu jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

4.7 Na predfdenie akýchk.ol'vek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že v cene podl'a bodu 4.3 tohto 
článku je zarátaná aj cena dopravy tovaru do mi.esta dodania vrátane inštalácie a uvedenia do 
prevádzky. Dopravu do miesta dodania zabezpečuje predávajúci na vlastné a nebezpečenstvo. 

Článok V. 

Miesto a spósob dodania, dodacía lehota a dodacie podmienky 

5.1 Miesto dodania: 

5.2 Termín dodania: 

Stredná odborná škola Hlinícka 1, Bratislava 
Hlinícka I, MČ. Rača, Bratislava 
do osmich týždňov odo dňa účinnosti zmluvy 

5.3 Predávajúci sa zavazuje dodat' tovar v termíne najneskor do osmich týždňov odo dňa účinnosti 
zmluvy. Ak predávajúci nedodá tovar do konca vyššie uvedenej dodacej lehoty, dostane sa do 
omeškania s plnením zmluvy. 



5.4 Predávajúci vyrozumie o termíne dodania tovaru zariadenia osobu kupujúceho oprávnenú vo 
veciach preberania tovaru a podpísania zápisu o prevzatí tovaru. 

5.5 Termín dodania tovaru je predávajúci povinný oznámit' e-mailom oprávnenej osobe kupujúceho 
najmenej 3 pracovné dni vopred. Oprávnená osoba je oprávnená vykonat' v mieste plnenia kontrolu 
úplnosti dodávaného tovaru a kontrolu jeho inštalácie a tovar následne previať. 

5.6 Odovzdanie a prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené na dodacom liste, preberacom 
protokole, prípadne protokole o inštalácii zariadenia. Na dodacom liste a preberacom protokole bude 
uvedená jednotková cena zaokrúhlená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta, 
celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta jednotlivých druhov tovaru 
a jej celková výška, vrátane montáže, ktoré podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných strán. Pri 
dodaných zariadeniach, ktoré si vyžadujú zaškolenie obslužného personálu, je predávajúci povinný 
zaškolit' osoby určené kupujúcim v lehote do 15 pracovných dní odo dňa, kedy predávajúcemu boli 
oznámené e-mailom mená osob určených za zaškolenie. Po vykonaní zaškolenia je kupujúci povinný 
vypracovat' protokol o zaškolení obslužného personálu. Kópiu kupujúcim potvrdeného dodacieho 
listu, preberacieho protokolu, prípadne protokolu o inštalácii zariadenia alebo protokolu o zaškolení 
obslužného personálu je predávajúci povinný priložiť k faktúre. 

Článok VI. 

Kvalita tovaru a reklamácie 

6.1 Predávajúci je povinný dodat' tovar v kvalite, druhu a množstve vrátane podl'a prílohy č. 1. Tovar 
musí spÍňať všetky požadované parametre podl'a technických podmienok schválených kupujúcim 
a spÍňať technické a právne normy. 

6.2 V prípade, ak predávajúci plní záviizok z tejto zmluvy prostredníctvom subdodávatel'ov, je povinný 
zabezpečit' a financovat' všetky prípadné subdodávatel'ské práce a nesie za ne záruku v plnom 
rozsahu tak, ako keby plnil sám. 

6.3 Predávajúci nesie voči kupujúcemu zodpovednosť aj za škody spósobené činnosťou svojich 
subdodávatel'ov, ako by ich spósobil sám. 

6.4 Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivost' pri výbere subdodávatel'a, ako aj za výsledok 
činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

6.5 V prípade zámeru realizovat' nástup nového subdodávatel'a a taktiež zámeru realizovat' zmenu 
póvodného subdodávatel'a je predávajúci povinný o tom písomne informovat' kupujúceho do piatich 
pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávatel'om, taktiež je predávajúci povinný 
oznámit' kupujúcemu akúkol'vek zmenu údajov o subdodávatel'ovi. 

6.6 Predávajúci ako aj každý subdodávatel', ktorý má povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov 
verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 



6.7 Ak došlo k výmazu subdodávatel a z registra partnerov verejného sektora, je predávajúci povinný 
túto skutočnosť oznámit' kupujúcemu a zároveň nahradit' takéhoto subdodávatel'a subdodávatel'om, 
ktorý má povinnost' zapisovat' sa do registra pa1tnerov verejného sektora, a ktorý je v ňom zapísaný 
v zmysle§ 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

6.8 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar a jeho inštalácia pri prevzatí kupujúcim a za vady, 
ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru a jeho inštalácii pocas záručnej doby. 

6.9 Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví akákol'vek vada, je predávajúci povinný začat' jej 
odstraňovanie najneskór do 12 hodín od jej nahlásenia kupujúcim. 

6.10 Predávajúci sa zavazuje že dodaný tovar, ktorý je predmetom plnenia je t1ovovyrobený doteraz 
nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú 
uvedené na doklade (zámčnom liste) k tovaru, na ktorom bude uvedený mesiac a rok výroby. 

6.11 V prípade ak má predávajúci záujem predložit iné materiálno - technické vybavenie (ďalej len 
, ekvivalent )je povinný predložit' kupujúcemu všetky padl lady preukazujúce, že ním navrhované 
plnenie splňa podmienky pre ekvivalentné plnenie priamo do predkladanej cenovej ponuky. Také 
plnenie nesmie byť v rozpore s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku a 
objednávatel je oprávnený takéto plnenie odmietnuť práve pre nesplnenie uvedených podmienok. 
Objednávatel' má povinnost' vyjadriť sa k navrhovanému plneniu v primeranej lehote nie dlhšej než 
15 dní. 

6.12 Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť predmetu plnenia. Tovar bude po záručnú dobu 
spósobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Predávajúci poskytuje 
kupujúcemu záruku na tovar a jeho montáž v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína 
plynúť d11om prevzatia tovaru kupujúcim po jeho inštalácii podl'a tejto zmluvy. 

6.13 Predávajúci garantuje dodávky náhradných dielov a servis po dobu minimálne 24 mesiacov od 
uvedenia zariadenia do prevádzky. 

6.14 Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámit' predávajúcemu na adresu uvedenú v článku 1. 
zmluvy, bez zbytočného odkladu po zistení vád, najneskór do uplynulia dohodnutej záručnej doby. 
Predávajúci potvrdí kupujúcemu doručenie reklamácie. V prlpade uplatnenia reklamácie zo strany 
kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť dšiom prevzatia a odovzdania 
vymeneného tovaru vrátane inštalácie bez vád. 

Oznámenie o reklamácii musí obsahovat': 

• číslo zmluvy, podl'a ktorej bol tovar dodaný a inštalácia vykonaná,
• číslo dodacieho listu tovaru,
• názov a označenie reklamovaného tovaru
• popis vady,

6.15 Nároky kupujúceho z vád budú uplatňované v súlade s ustanovením § 436 a nasl. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

6.16 Po uplynutí záručnej doby sa predávajúci zavazuje vyriešiť opravu najneskor do 30 dní ode dňa 
jej oznámenia kupujúcim predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu. O termíne a sp6sobe 
vyriešenia reklamácie bezodkladne informuje kupujúceho. 



Článok VII. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

7.1 Kupujúci nadobudne uživacie právo a vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom jeho prevzatia 

podpisom dodacieho listu a preberacieho protokolu. 

Článok VIII. 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

8.1 V prípade, že predávajúci nedodrží lehotu pre dodanie a inštaláciu tovaru dohodnutú v tejto zmluve, 

maže si kupujúci uplatnit' zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny tovaru a každý deň omeškania. 

Základom pre výpočet zmluvnej pokuty sú ceny s DPH. V prípade, ak omeškanie trvá dlhšie než 

15 kalendárnych dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s možnost'ou objednávatel'a od 

tejto zmluvy odstúpiť. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že omeškanie dodávatel'a o viac ako 

15 dní sa považuje za podstatné porušenie, pri ktorom objednávatel' nemá záujem na splnení 

závazku po uplynutí tejto dodatočnej doby na plnenie. 

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci nárok len na úrok z omeškania 

vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny 

s DPH. 

8.3 V prípade, že predávajúci nevykoná opravu v rámci riadne uplatnenej oprávnenej reklamácie 

v <lobe dohodnutej v článku VI. bod 6.16 zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 

15 € za každý deň omeškania. 

8.4 Pre vylúčenie pochybnosti sa má za to, že uplalnením nároku na úhradu zmluvnej pokuty alebo 

úroku z omeškania nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Nároky na úhradu zmluvných sankcií 

si oprávnená strana uplatní u druhej zmluvnej strany písomný111 podaním doručeným na adresu 

druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví 1ejto zmluvy. Súčasťou podania je faktúra na 

nárokovanú sumu. 

8.5 Povinná zmluvná strana maže nárok rozporovat' v lehote splatnosti sankčnej faktúry a vrátit' faktúru 

na dopracovanie alebo prepracovanie. 

Článok IX. 

Odstúpenie od zmluvy 

9.1. Od tejto zmluvy móže zmluvná strana odstúpiť ak dojde k podstatnému pornšeniu zmluvných 

povinnost! druhou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené 

písomne, inak je. neplatné. V odslúpení musí byť uvedený dóvod, pre ktorý zmluvná strana od 

zmluvy odstupuje 

9.2. Odstúpenie je účinné dňom, kedy bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. 



Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

10.1 Zmluva može byť zmenená len písomnými dodatkami v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

10.2 Pokial' v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov. 

10.3 Písomnosti týkajúce sa zmluvy sa zasielajú na adresu sídla, alebo inú adresu adresáta, uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázatel'ne oznámi 
druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené tretí pracovný deň po dni odoslania 
na poštovú prepravu, alebo v deň odoslania e-mailovej správy, a to v oboch prípadoch aj vtedy, 
ak sa adresát o písomnosti nedozvedel. 

10.4 Všelky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. Zmluvné strany súhlasia 
s tým že prípadné organizačné zmeny na strane kupujúceho nie sú zmenami podliehajúcimi 
súhlasu zmluvných strán, nevyžaduje sa ani ich oznámenie druhej zmluvnej strane a nebudú 
predmetom dodatku k zmluve. Takúto zmenu je však kupujúci povinný oznámit' bezodkladne 
predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu. 

10.5 Predávajúci sa zavazuje uchovávať akúkol'vek dokumentácie súvisiaci s predmetom plnenia na 
základe tejto zmluvy minimálne pod dobu 1 O rokov odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

I 0.6 Predávajúci je povinný strpiet' výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami 
a službami v prípade, ak bude predmet alebo časť predmetu zmluvy financovaný z prostriedkov 
Európskej únie, a to kedykol'vek počas doby trvania príslušnej zrnluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku minirnálne však S rokov po ukončení projektu. Predávajúci sa zavazttie poskytnúť 
oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najma: 

• Poskytovatel finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby,
• Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu a ním poverené osoby,
• Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
• Orgán auditu,jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
• Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
• Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
• Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými

právnymi predpismi SR a EÚ.

10.7 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné 
strany prehlasujú za rovnopis, z ktorých po podpise tri rovnopisy prináležia kupujúcemu a dva 
rovnopisy predávajúcemu. 

10.8 Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu zmluvy oprávnenými záslupcami zmluvných strán 
a účinnost' d11om nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/J 964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 



10.9 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia a podrobná cenová kalkulácia dodaného tovaru 

Príloha č. 2: Zoznam subdodávatel'ov 

Príloha č. 3: Preberací protokol tovaru 

V Bratislave dňa: 1 4. NOV. 2019 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 

predseda 

Bratislavského samosprávneho kraja 

V Bratislave dňa: Z/, /t}, Lv1fi 

a predávajúceho: 

1J
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Ing. Milan Brezovský Csc. 

riaditel' 

CHIROS MEDICAL s.r.o. 
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CHIROS MED/CAL S.R.O.

PRÍLOHA Č.1 Technická špecifikácia a podrobná cenová kalkulácia dodaného tovaru 

PÁSOVÝ SCHODOLEZ LG 2004 - basic 

Popis výrobku: 

... 

Nastaviterný bezpečnostný pás a blokovacie 
tlačldlo zaručujú bezpečnosť a stabilitu pasažiera 

-

--· 

Pásový schodolezo série LG2004, ktorého hlavnou prednosťou je bezpečnosť, je klasický pásový schodolez 

s jedným z najjednoduchších ovládaní a manipulácie na trhu a je navrhnutý a vyrobený na základe dlhodobých 

skúsenostf o spatných véizieb od zákazníkov. Vďaka svojej technológii, dizajnu a užitkovým vlostnostiom potrí 

medzi najžiadonejšie schodolezy na svetovom trhu. 

- Systém upínania vozíku sa ovláda pomocí pačiek na vrchu riadidiel a nie v spodnej časti schodolezu,
takže pripnutie a odopnutie vozíku je vel'mi l'ahké.

· Ovládacie a aretačné prvky sú na riadidlách, čím odpadá manipulácia noh, či rúk na spodku schodolezu a
tým je všetko pre obsluhu jednoduchšie a pohodlnejšie. Skladada horná a dolná konštrukcia úchopových
prvkov na riadidlách a jednoduchá odnímatel'nosť riadidiel umožňuje lepší transport a uskladnenie.

- Dojazd až 400 schodov (s klientom o priernernej hmotnosti 80kg), respektíve prekonanie výšky až 100 m
na jedno nabitie batérie, nastavitel'ná opierka hlavy, bezpečnostný brušný pás pre zaistenie vyššej
bezpečnosti, špeciálny vrúbkovaný jazdný pás určený pre všetky povrchy, vyššia rýchlosť jazdy, tichý
chod, zakrytovanie pohonu schodolezu včítane pásov, bezpečnostně mechanické spustenie a výstup v
prípade vybitia batérie pomocou mechanického kl'úča, malé rozmery (celková dÍžka základne 98cm) a
vel'ké množstvo príslušenstva pre rózne typy vozíkov posunuli tento typ schodolezu na svetovú špičku vo
svojej kategórii v dósledku čoho patri aj k najžiadanejším typom pasových schodolezov.



Bezkonkurenčne jednoduchá obsluha, spofahlivosť, úspora energie, dlhá životnosť batérie a všetky ostatné 

parametre Vám ufahčia každodenný život. 

Základné technické parametre: 
- Nosnosť 130 kg

- Operatívny dosah: 400 schodov (s 80 kg užívatel'om),

respektíve prekonanie výšky až 100 m

- Dosah po signalizácii vybitia batérie: 180 schodov

- Minimálna šírka schodišťa: 75 cm

- Podesta pri „L" schodišti: 98 x 98 cm

- Podesta pri „U" schodišti: 98 x 200 cm

- Max. sklon: 70% = 35° 

- Rýchlosť jazdy: 15 schodov/min.

- Celková hmotnosť: cca 44 kg

- Hmotnosť riadidiel: 9 kg

- Hmotnosť nabíjačky: 0,70 kg

- Napájanie nabíjačky: 230 V

- Príkon nabíjačky: 80 W

- Indikátor stavu nabita baterie

- Motor: 12 V, 200 W

- Protisklzové pásy

- Pohotovostné STOP tlačidlo priamo na riadidlách

- Nastavitel'ná podpera hlavy a nastaviterné úchytky

Rozoberatel'nosť na menšie diely umožňuje rahký transport 

CH/ROS MED I CAL s.r.o., Dlhé Diely 111129, 84104 Br<ttislava 
Tel/Fax: +421265411821, Tel: +421905772312, mail:chiros@chirosmedical.sk, w1,11w. chirosmedical.sk 
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Materiálno - technické vybavenie - SCHODOLEZ - Podrobná �lffl"'ová kalkulácia dodaného tovaru 
Objednávater: Bratislavský samosprávny kraj 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

Odbor stratégje územného rozvOí• a riadenia projet<tov 

t.
Kód Popis HLAVNÝ CPV KÓD FINANCOVANIE MIESTO 

položky EŮ/BSK DODANl'A/OŠ 
1 I 2 I 3 I • I 5 I B 

31 

Časf 1 - COVP Hlinícka 1 
Schodolez 

42416000-5 

Pásový schodolez LG 2004 basic Výťahy, šikmé výťahy, 
EÚ 982 zdvíhadlá, eskalátory a 

p0hyblivé chodnikv 

V pripade, že vymedzenie predmetu zákazk')',jeho opis alebo rechnické špecilil.icie odkazujů na konkré.tneho výrobcu, 

vyrobný postup, ZJ1ačku, patent, typ, krajinu, oblast' alebo micsto póvodu alebo výroby, verejný obsl8rá ater umožňuje 
ekvivalentné špj!Cifikácie s technickými paramerrami rovnakými alebo vyššímillepšlmi. 

Strana 1 z 1 

MJ 

I 7 

ks 

Množstvo Cena jednotková Cenacelkom Cena celkom 
celkom bez DPH bez DPH DPH s DPH 

I 8 I 9 I ,o I 11 I 12 

2,000 2 980,00 5 960,00 E 596,00 € 6 556,00 € 

5 960,00 € 596,00€ 6 556,00 € 

mmelo
Odtlačok



CHIROS MEDICAL S.R.O.

PRÍLOHA č.2: Zoznam subdodávatel'ov 

Cestné vyhlásenie uchádzača o subdodávkach 

·} Uchádzač/skupina dodávatel'ov: CHIROS MEDICAL s.r.o.

Obchodné meno: CHIROS MEDICAL s.r.o. 

Adresa spoločnosti: Dlhé Diely III/ 29, 841 04 Bratislava 

IČO: 36204587 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „Schodolez pre SOŠ Hlinícka 
1, Bratislava" sa nebudú podiel'ať subdodávatelía a celý predmet uskutočnime vlastnými kapacitami. 

V Bratislave dňa 28.10.2019 

c:: t�Juu
D1h6 Oialy Ill 2i

641 04 S R AT I S LA V·A
............................ :.3..� ................ . 

Ing. Milan Brezovský CSc. 
riaditel 

S{dlo: Dlhé Die ly Ill 2 9, SK-841 04 Bratislava • Tell,Fax:02/65 41182 l • E-mail: cl1iros@d1iros111edicol.sk IČO: 3 6 
204 587 • DRČ: SK2020061263 • Bank. spoj.: VUB Bratislava• č.ú.: 1459316556/0200 
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