Kúpna zmluva č. Z201849154_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, 81452 Bratislava, Slovenská republika
00492736
2020298786
SK 2020298786
SK98 0200 0000 2700 4800 9012
+421 259501571

Dodávateľ:
Obchodné meno:

A-Z LOKOMAT, s.r.o.

Sídlo:

Moyzesova 7883/39, 96001 Zvolen, Slovenská republika

IČO:

31617034

DIČ:

2020476381

IČ DPH:

SK2020476381

Číslo účtu:

SK4581300000002102961207

Telefón:

+421915842539

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Diely podvozku električiek T3,T6

Kľúčové slová:

diely, podvozok, električky,T3,T6

CPV:

34321200-5 - Prevodové skrine; 34320000-6 - Mechanické náhradné súčiastky okrem
motorov a ich častí; 34322000-0 - Brzdy a časti bŕzd; 31670000-3 - Elektrické časti strojov
alebo prístrojov; 31681400-7 - Elektrické súčiastky; 34312500-2 - Tesnenia; 31527200-8 Vonkajšie svetlá

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Diely podvozku električiek T3,T6

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Ovládač brzdy K2 komplet (08002067)

ks

17

Brzdič LA13 komplet (51232001)

ks

12

Monoblok, šírka obruče 95 mm (21097005)

ks

60

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

V prvej časti „Technické vlastnosti“ sa uvádzajú
technické vlastnosti, ktoré možno opísať s použitím
fyzikálnych, chemických, matematických a inak číselne
vyjadriteľných (kvantifikovateľných) jednotiek.
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Minimum

Maximum

Presne

V druhej časti „Technické vlastnosti“ sa uvádzajú
technické vlastnosti, ktoré nemožno opísať s použitím
fyzikálnych, chemických, matematických a inak číselne
vyjadriteľných (kvantifikovateľných) jednotiek. Ide o
slovné opisy predmetu zákazky, kde pre opis určitej
vlastnosti je potrebné použitie určitých ucelených viet
alebo textov.
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1.Trvanie Kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) bude do lehoty konečného dodania náhradných dielov, odo dňa nadobudnutia
účinnosti alebo do prípadného odstúpenia od zmluvy splnením zákonných požiadaviek takéhoto odstúpenia.
2.Predmet zmluvy bude realizovaný do 7 dní od začiatku účinnosti zmluvy. Objednávateľ nie je povinný prevziať tovar pred
dohodnutým termínom plnenia.
3.Nedodržanie termínu plnenia sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním
tovaru má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy a/alebo právo uplatniť voči Predávajúcemu zmluvné sankcie.
4.Predávajúci je povinný tovar dodávať len v pracovných dňoch v čase od 6:00 hod do 13:00 hod, ak sa Zmluvné strany
nedohodnú inak. Predávajúci je povinný najneskôr pri prevzatí tovaru Kupujúcim odovzdať Kupujúcemu všetky doklady, ktoré
sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady stanovené v Zmluve.
5.Dodávané tovary musia obsahovať potrebnú technickú dokumentáciu vrátane protokolov z výrobných skúšok a musia byť
riadne označené predpísanými výrobnými a typovými štítkami v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. V prípade
nedodržania ustanovení tohto bodu kupujúci tovar neprevezme, nakoľko takýto tovar nebude spĺňať základné požiadavky na
predmet zákazky.
6.Ekvivalentné riešenie nie je možné vzhľadom na dodržanie zákonom stanovených technických noriem.
7.Predávajúci sa zaväzuje oznámiť najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy kontaktnej osobe
Kupujúceho svoj e-mailový kontakt, na ktorý mu Predávajúci zašle na vyplnenie tabuľku štruktúrovaného rozpočtu ceny (ďalej
len „tabuľka“) do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa oznámenia e-mailového kontaktu Predávajúceho. Predávajúci je povinný
odoslať do 2 (dvoch)pracovných dní odo dňa doručenia tabuľky vyplnenú tabuľku na emailovú adresu Kupujúceho, z ktorej mu
Kupujúci tabuľku odoslal.
8.Cena uvedená v Zmluve je nemenná smerom nahor a zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto plnenia,
vrátane nákladov Predávajúceho na balenie tovaru, jeho prepravu do miesta dodania a ostatných nákladov spojených s
dodávkou tovaru, vrátane dopravy na miesto plnenia.
9.Kupujúci oznámi Predávajúcemu miesto plnenia najneskôr do 3 (troch) pracovných dní uzatvorenia Zmluvy.
10.Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Kupujúceho uvedenej v zmluve alebo v objednávke sa bude považovať
za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
11.V prípade všetkých rozporov ohľadne dodania, kvality, záruky dôkazné bremeno predávajúci.
12.Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva. V opačnom prípade má tovar
vady a Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle ustanovení § 422 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.
13.V prípade dodania tovaru s vadami je Kupujúci oprávnený: (a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru
závadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, alebo (b) požadovať odstránenie vád
opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, alebo (c) požadovať primeranú zľavu zo zmluvnej ceny, alebo (d) odstúpiť od Zmluvy,
resp. čiastkovej objednávky. Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.
14.Kupujúci je oprávnený pri dodávke tovaru skontrolovať dodávaný predmet zákazky. Ak budú počas prehliadky dodaného
tovaru zistené vady tovaru, Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie tovaru. Preberanie tovaru sa uskutoční za
prítomnosti povereného zástupcu Kupujúceho a povereného zástupcu Predávajúceho a o jeho uskutočnení spíšu zmluvné
strany preberací protokol.
15.Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, dodací list a evidenčné číslo Zmluvy.
16.Ku každej faktúre musí byť zároveň priložený preberací protokol potvrdzujúci prevzatie tovaru Kupujúcim alebo príslušné
prepravné doklady a v prípade dovozu tovaru z tretích krajín (t. j. z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie) aj
colné vyhlásenie na prepustenie tovaru. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, Kupujúci je oprávnený vrátiť
Predávajúcemu faktúru na dopracovanie, resp. opravu. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť momentom doručenia
opravenej faktúry Kupujúcemu.
17.Faktúra je splatná do 60 dní po jej doručení. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť
takejto faktúry sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.
18.Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu Kupujúceho. Fakturovaná suma bude
uhradená na účet uvedený na faktúre, pod VS a KS uvedenými na faktúre.

Strana 2 z 4

19.Ak bude Predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle
zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Kupujúci neuhradí Predávajúcemu sumu
DPH uvedenú na faktúre. Sumu DPH uhradí Kupujúci predávajúcemu na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu
za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre bola v lehote splatnosti uhradená daňovému
úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.
20.Kupujúci je oprávnený uplatňovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z celkovej ceny predmetu Zmluvy za každý deň
omeškania, ak je Predávajúci v omeškaní s termínom plnenia. Kupujúci je oprávnený uplatňovať si zmluvnú pokutu vo výške
0,025% z celkovej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania
dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je Predávajúci povinný
predložiť Kupujúcemu podľa Zmluvy.
21.Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Dodávateľa povinnosti dodať tovar alebo doklady podľa Zmluvy. Uplatnením
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností. Zmluvné strany
považujú takéto určenie zmluvnej pokuty za primerané a Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu
bezodkladne po výzve Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tejto
výzvy.
22.Predávajúci je oprávnený uplatňovať si úrok z omeškania vo výške 0,022% z nezaplatenej fakturovanej sumy za každý deň
omeškania, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou fakturovanej sumy.
23.Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v súlade s príslušnými právnymi predpismi a platnými technickými normami.
24.Kupujúci neposkytuje preddavky a ani zálohy. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených
faktúr
25.Záručná doba je 24 mesiacov začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru.
26.Kupujúci je oprávnený túto Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu zaslaním písomnej výpovede Predávajúcemu, pričom
výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená Predávajúcemu.
27.Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar s vlastnosťami a kvalitou zodpovedajúcou opisu predmetu zákazky. Opakované
reklamácie kvality dodávaného tovaru považuje Kupujúci za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
28.V prípade, ak Predávajúci nevybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vybavenie reklamácie, Predávajúci
sa zaväzuje uhradiť Kupujúcemu sankciu vo výške 5 % z celkovej zmluvnej hodnoty reklamovaného dielu za každý deň
meškania s vybavením reklamácie.
29.Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Kupujúceho uvedenej v Opisnom formulári a/alebo v Zmluve sa bude
považovať za podstatné porušenie povinnosti Predávajúceho.
30. Postúpenie pohľadávky bez predchádzajúcej písomnej dohody Zmluvných strán je vylúčené.
31.Tieto osobitné zmluvné podmienky majú prednosť pred Všeobecnými zmluvnými podmienkami EKS.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava

Obec:

Bratislava

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
16.11.2018 10:42:00 - 23.11.2018 11:27:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 140 832,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 168 998,40 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.11.2018 11:16:01
Objednávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
A-Z LOKOMAT, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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