
Kúpna zmluva č. Z2022260_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Sídlo: Bardejovská 6, 04329 Košice, Slovenská republika
IČO: 31701914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206
Bankové spojenie: IBAN: SK3611110000006610186006
Telefón: +421556407522

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Steeling, s.r.o.
Sídlo: Plzenská 8/1843, 04011 Košice - Západ, Slovenská republika
IČO: 31720943
DIČ: 2020483751
IČ DPH: SK2020483751
Bankové spojenie: IBAN: SK3611000000002623721428
Telefón: 0903601240

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Kľúčové slová: Náhradné diely, autobus,Sor NB12,NB18,karoséria
CPV: 34211100-9 - Karosérie autobusov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18

Funkcia

Nákup náhradných dielov na autobusy Sor NB12,NB18 za účelom výmeny poškodených alebo opotrebovaných dielov za nové

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

99204121 KLUC VONKAJSI ks 10

22012RS LOZISKO 2201 2RS ks 60

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 uzatvorenia 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 originálmi.
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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 Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice
Obec: Košice
Ulica: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Hornádska 10, 043 29

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.01.2022 13:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 210,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 252,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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.
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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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022260

V Bratislave, dňa 18.01.2022 14:08:02

Objednávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Steeling, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022260


Zákazka


Identifikátor Z2022260


Názov zákazky Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319358


Dodávateľ


Obchodný názov Steeling, s.r.o.


IČO 31720943


Sídlo Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 04011, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 17.1.2022 14:17:37


Hash obsahu návrhu plnenia DZOQ2vrgZSmsMQ9h/w3QOVsJ1Nu62hfUDTqvINgjST4=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
nové diely


Prílohy:
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