Kúpna zmluva č. Z2022650_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
+421556407522

Dodávateľ:
Obchodné meno:

INGOCLEAR s. r. o.

Sídlo:

Podunajská 25, 82106 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

48088447

DIČ:

2120049921

IČ DPH:

SK2120049921

Bankové spojenie:

IBAN: SK4111000000002947008370

Telefón:

+421948511643

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Viacúčelové komunálne vozidlo s príslušenstvom

Kľúčové slová:

komunálne vozidlo, zametacia nadstavba, univerzálna valcová kefa, variabilná radlica,
sypač

CPV:

34143000-1 - Vozidlá na zimnú údržbu ciest; 34144431-8 - Zametacie vozidlá s odsávaním;
34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. 1. Viacúčelové komunálne vozidlo s kompatibilným príslušenstvom, nové, nepoužívané.
2. 2. Príslušenstvo č.1 - Predná zametacia nadstavba so sacou hubicou, nová, nepoužívaná.
3. 3. Príslušenstvo č. 2 - Predná univerzálna valcová kefa na zimnú údržbu, nová, nepoužívaná.
4. 4. Príslušenstvo č. 3 - Predná variabilná (šípová) radlica, nová, nepoužívaná.
5. 5. Príslušenstvo č. 4 - Sypač - diskový, nový, nepoužívaný
Položka č. 1:

1. Viacúčelové komunálne vozidlo s kompatibilným príslušenstvom, nové, nepoužívané.

Funkcia
Nové, nepoužívané viacúčelové komunálne vozidlo s kompatibilným príslušenstvom - hydraulicky poháňaný cestný zametač s
nosičom nadstavby na umývanie a čistenie električkových tratí, nástupných ostrovčekov, na čistenie výhybiek, na odhŕňanie
snehu a posyp materiálu počas zimnej údržby, vrátane dopravy na miesto určenia.
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Nové, nepoužívané viacúčelové komunálne vozidlo s
kompatibilným príslušenstvom

ks

2. Celková dĺžka viacúčelového vozidla - nosiča bez
nadstavieb a ťažného zariadenia

mm
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Minimum

Maximum

Presne
1

3685

4000

3. Výška viacúčelového vozidla - nosiča bez majákov

mm

2000

2100

4. Šírka viacúčelového vozidla - nosiča bez zrkadiel

mm

1200

1250

5. Šírka stopy viacúčelového vozidla - nosiča

mm

1210

6. Celková prípustná hmotnosť viacúčelového vozidla nosiča

kg

3500

7. Motor viacúčelového vozidla - nosiča - 4 valec, diesel

kW

40

60

8. Objem motora

cm3

1800

2200

9. Pracovná rýchlosť

km/hod.

0

25

10. Jazdná rýchlosť

km/hod.

0

50

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

12. 2 režimy jazdy-práca, cesta

Áno

13. Pneumatiky univerzálne so zosilneným kordom

Áno

14. Hydrostatický pojazd so stálym pohonom všetkých
kolies 4x4

Áno

15. kĺbový 4-kolesový podvozok s uhlom riadenia 45
stupňov

Áno

16. Kĺbový podvozok

Áno

17. Odpružená predná a zadná náprava

Áno

18. Priestranná panoramatická kabína

Áno

19. Sedadlo vodiča so vzduchovým pružením

Áno

20. Integrované ovládanie v lakťovej opierke

Áno

21. Multifunkčný displej pre zobrazenie všetkých funkcií
stroja

Áno

22. Vykurovanie kabíny

Áno

23. Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Áno

24. Klimatizácia

Áno

25. Vyhrievané čelné sklo

Áno

26. Rádio

Áno

27. Cúvacia kamera

Áno

28. LED maják

Áno

29. Pracovné osvetlenie

Áno

30. Konzervačný nástrek celého stroja

Áno

31. 7 PIN zásuvka pre prepojenie zásuviek nadstavieb

Áno

32. Príprava pre 3- kartáčovú jednotku

Áno

33. Signalizácia spätného chodu s možnosťou vypnutia

Áno

34. Pripojenie k hydrantu

Áno

35. Ťažné zariadenie

Áno

36. Tempomat

Áno

Položka č. 2:

2. Príslušenstvo č.1 - Predná zametacia nadstavba so sacou hubicou, nová, nepoužívaná.

Funkcia
Na umývanie a čistenie električkových tratí, nástupných ostrovčekov, na čistenie výhybiek.
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Predná zametacia nadstavba, nová, nepoužívaná

ks

1

2. Tanierové kefy-zmiešaný výplet

ks

3

3. Tanierová kefa agresívna

ks

1

4. Zásobník na odpad z nehrdzavejúceho materiálu

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

5. Zásobník čistej vody

ks

1

6. Prídavná ručná sacia hadica

ks

1

7. Predná zametacia jednotka so sacou hubicou

ks

1

8. Vysokotlakové umývacie zariadenie

ks

1

9. Odstavné zariadenie na výmenu nadstavieb

ks

1

10. Odstavné nohy zásobníku na odpad

ks

1

11. Stojan pre demontáž /montáž zametacej jednotky
pre 3 tanierové kefy

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

12. Tretia kefa uchytená na univerzálnom ramene pred
strojom/možnosť výmeny kefy za agresívnu

Áno

13. Ovládaním ramena možnosť zametania v dvoch
úrovniach

Áno

14. Hydraulické vyprázdňovanie- min. výška /hrana 1400
mm

Áno

15. Recyklácia špinavej vody

Áno

16. Núdzové vyklopenie zásobníka v prípade poruchy

Áno

17. Sacia hadica/teleskopická/ min. 3,5 m dĺžka/priemer
hadice 125 mm

Áno

18. Vysokotlakové umývacie zariadenie-dĺžka hadice
min.10 m

Áno

19. Signalizácia spätného chodu s možnosťou vypnutia

Áno

20. Pripojenie k hydrantu

Áno

21. Kompatibilné s nosičom

Áno

Položka č. 3:

3. Príslušenstvo č. 2 - Predná univerzálna valcová kefa na zimnú údržbu, nová, nepoužívaná.

Funkcia
Na zimnú údržbu električkových tratí, nástupných ostrovčekov a výhybiek.
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Predná univerzálna valcová kefa na zimnú údržbu,
nová, nepoužívaná

ks

2. Celková šírka

mm

1500

1650

3. Celková výška

mm

650

750

4. Uhol natočenia

stupne

25

40

5. Šírka záberu

mm

1200

1500

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

6. Ovládanie z kabíny vodiča

Áno

7. Hydraulický pohon kartáča od nosiča

Áno

8. Hydraulické pretáčanie do oboch strán

Áno

9. Zimný výplet

Áno

10. Výstražné reflexné červeno-biele pruhy

Áno

11. Kompatibilné s nosičom

Áno

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne
1

4. Príslušenstvo č. 3 - Predná variabilná (šípová) radlica, nová, nepoužívaná.

Funkcia
Na zimnú údržbu električkových tratí, nástupných ostrovčekov a výhybiek.
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Predná variabilná (šípová) radlica, nová, nepoužívaná

ks
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Minimum

Maximum

Presne
1

2. Pracovná šírka šípovej radlice „V“

mm

1400

1550

3. Pracovná šírka šípovej radlice „Y“

mm

1200

1300

4. Pracovná šírka šípovej radlice „I“

mm

1300

1400

5. Šírka záberu

mm

1200

1350

6. Minimálne pretáčanie krídla radlice

stupne

40

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

7. Radlica odpružená s otočným hydraulickým
mechanizmom

Áno

8. Upínací trojuholník

Áno

9. Gumové brity

Áno

10. Výstražné červeno-biele pruhy

Áno

11. Výstražné vlajky

Áno

12. Kompatibilné s nosičom

Áno

Položka č. 5:

5. Príslušenstvo č. 4 - Sypač - diskový, nový, nepoužívaný

Funkcia
Na zimnú údržbu električkových tratí, nástupných ostrovčekov a výhybiek.
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Sypač - diskový, nový, nepoužívaný

ks

2. Šírka posypu

m

1

6

3. Objem

l

600

800

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

4. Sypač pre druh posypového materiálu-soľ, piesok,
štrk

Áno

5. Regulačný ventil na sypači

Áno

6. Odstavné nohy

Áno

7. Ovládanie šírky a dávky posypu pomocou riadiaceho
panelu v kabíne vodiča

Áno

8. Výstražné reflexné pruhy

Áno

9. Kompatibilné s nosičom

Áno

2.3

Minimum

Maximum

Presne
1

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
2. Vrátane dopravy na miesto plnenia.
3. Vozidlo dodať spolu naraz so všetkými prídavnými zariadeniami - Príslušenstvo č.1 až 4. Predmet obstarávania nie je
možné deliť – je možné dodať len spolu ako jednu zákazku.
4. Dodávateľ zabezpečí zaškolenie obsluhy - maximálne 3 osoby.
5. Súčasťou dodávky budú doklady a dokumenty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi k premávke
na pozemných komunikáciách platnými v SR, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku,
servisná knižka, povinná výbava v zmysle platnej legislatívy, výbava a príslušenstvo v plnom rozsahu podľa technickej
špecifikácie.
6. Záručná doba na predmet zákazky je 24 mesiacov od protokolárneno prebratia predmetu zákazky.
7. Objednávateľ požaduje počas záručnej doby v pracovných dňoch servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy (e-mailom ,
alebo telefonicky). Iný termín je možný v odôvodnenom prípade po dohode s Objednávateľom.
8. Záručné prehliadky a opravy budú vykonávane prednostne v mieste dodania - u objednávateľa. V prípade nutnosti
vykonania záručnej opravy v autorizovanom servise, je zabezpečenie dopravy predmetu zákazky do autorizovaného servisu
už zahrnutá v cene predmetu zákazky = na náklady Dodávateľa.
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9. Dodávateľ do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy oznámi objednávateľovi elektronicky na mail, ktorý mu
Objednávateľ oznámi po uzavretí zmluvy, miesto a sídlo výrobcom autorizovaného servisu, alebo zástupcu výrobcu pre
predmet zmluvy, v ktorom sa budú uskutočňovať všetky nutné servisné prehliadky a opravy, vrátane možnosti dodania ND pre
daný predmet zmluvy na požiadanie Objednávateľa po dobu plynutia záručnej doby na predmet zmluvy.
10. Dodávateľ najneskôr do 3 dní odo dňa uzavretia zmluvy elektronicky predloží katalógy položiek predmetu zákazky s
uvedením ich obchodného názvu, značky a typu komunálneho vozidla a príslušenstva, ich cenu bez/s DPH a celkovú cenu
predmetu zákazky, prospektový materiál alebo technický list k tovaru v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku, ktorý musí
obsahovať popis technických vlastností a parametrov tovaru tak, aby na ich základe mohol objednávateľ jednoznačne
posúdiť splnenie všetkých technických parametrov a požiadaviek predmetu zákazky.
11. Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov či ponúkaný predmet spĺňa všetky uvedené a požadované
technické vlastnosti a parametre objednávateľa v zmysle objednávkového formulára.
12. V prípade nedodržania všetkých technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii a
požiadavkách objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy zo strany dodávateľa a obstarávateľ má
týmto právo vyzvať Dodávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.
13. Požaduje sa, aby dodávateľ vystavil objednávateľovi faktúru so splatnosťou minimálne 30 dní až po úplnom dodaní tovaru
vrátane dokladov.
14. Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ bol zapísaný v registri partnerov verejného sektora ku dňu vygenerovania/
podpísania zmluvy podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Objednávateľ si danú skutočnosť overí v zverejnenom zozname RPVS. Ak dodávateľ túto podmienku nesplní bude
to považované za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa a dôvodom na okamžité odstúpenie dodávateľa od
tejto zmluvy.
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 II

Obec:

Košice - mestská časť Západ

Ulica:

Bardejovská 6

Čas / lehota plnenia zmluvy:
28.02.2022 10:23:00 - 16.06.2022 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

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: 121 700,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 146 040,00 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.
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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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022650

V Bratislave, dňa 16.02.2022 10:30:01
Objednávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
INGOCLEAR s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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