Kúpna zmluva č. Z20216248_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 04329 Košice, Slovenská republika
31701914
2020488206
SK2020488206
IBAN: SK3611110000006610186006
+421556407111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ADIP, spol. s r. o.

Sídlo:

Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, Česká republika

IČO:

42341001

DIČ:

CZ42341001

IČ DPH:

CZ42341001

Bankové spojenie:

IBAN: SK73 7500 0000 0040 1204 8130

Telefón:

+421 911 701 005

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo

Kľúčové slová:

Náhradné diely, autobus, Citelis, hnacie ústrojenstvo

CPV:

34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Náhradné diely na autobusy Citelis

Funkcia
Nákup náhradných dielov na autobusy Citelis za účelom výmeny poškodených alebo opotrebovaných dielov za nové
Technické vlastnosti

Jednotka

98451118 TESNENIE

ks

10

99448729 TESNENIE 504045791

ks

6

99450932 TESNENIE

ks

10

504045785 TESNENIE

ks

10

17292381 KRUZOK VACKY-129,8x3

ks

15

99443210 SKRUTKA-VYFUK

ks

52

49450932 TESNENIE VICKA VACKY

ks

10

500383038 TESNENIE

ks

10

504064372 VENTIL TURBA

ks

5

5801702443 CERPADLO VODNE

ks

5

16731270 SKRUTKA S OBOJSTRANNYM ZAVITOM

ks

20
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Minimum

Maximum

Presne

17291781 KRUZOK-vod.cerpadla

ks

20

504212069 VEKO

ks

3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Predávajúci poskytne jednotkové ceny bez DPH do 24 hodín od uzavretia zmluvy na základe ktorých bude vystavená
objednávka
Predávajúci sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru
Náhradné diely musia byť nové, originálne alebo kvalitatívne rovnocenné s originálom.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade ak preberaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky
Súčasťou dodávky pri doručení tovaru musí byť aj dodací list s číslom objednávky a cenami jednotlivých náhradných dielov
uvedených bez DPH
Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. V prípade že to tak
nebude, kupujúci vráti predávajúcemu faktúru za účelom opravy a doba splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej
faktúry.
Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od doručenia
Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem, počas záručnej doby v trvaní 24
mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.
Kupujúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy ak: 1.nebude dodržaná kvalita n.d., 2.nebude dodržaná lehota dodania
n.d., 3.nebude dodržaná cena a množstvo n.d.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice I

Obec:

Košice - mestská časť Džungľa

Ulica:

Hornádska 10

Čas / lehota plnenia zmluvy:
13.04.2021 13:30:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

176,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 111,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: -
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4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 111,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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.

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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.04.2021 11:04:01
Objednávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ADIP, spol. s r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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