Kúpna zmluva č. Z202122602_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Šafárikovo námestie 76/3, 81102 Bratislava, Slovenská republika
17330190
2020838182
SK2020838182
00421250700107

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PORTAS GROUP spol. s r.o.

Sídlo:

Rákoš 8818/20A, 96001 Zvolen, Slovenská republika

IČO:

53567951

DIČ:

2121412524

IČ DPH:

SK2121412524

Telefón:

0948248914

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Osobné a dodávkové motorové vozidlá

Kľúčové slová:

automobil, osobný automobil, motorové vozidlá, dodávkové motorové vozidlá

CPV:

34100000-8 - Motorové vozidlá; 34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu); 34115200-8 - Motorové vozidlá na prepravu menej než 10
osôb; 34111100-9 - Polododávky (automobil kombi); 34136000-9 - Dodávkové automobily

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Dodavkove skrinove motorové vozidlo Toyota Proace: verzia Activ alebo ekvivalent.
2. Osobné motorové vozidlo Toyota Corolla Touring Sports alebo ekvivalent.
Položka č. 1:

Dodavkove skrinove motorové vozidlo Toyota Proace: verzia Activ alebo ekvivalent.

Funkcia
Nové alebo predvádzacie vozidlo s najazdenými max. 5 000 km na prepravu osôb, batožiny a nákladu Toyota Proace: verzia
Activ alebo ekvivalent.
Technické vlastnosti

Jednotka

Dodavkove skrinove motorové vozidlo Toyota Proace:
verzia Activ alebo ekvivalent.

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Dodavkove skrinove motorové vozidlo - požadované
technické parametre a výbava:

Dodavkove skrinove motorové vozidlo - požadované technické
parametre a výbava:
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Minimum

Maximum

Presne
1

L1, biela, 3 sedadlá, DIESEL 2.0 D 4D 150 6 M/T
(1.950-2.050) Výkon 150 k Kombinovaná spotreba 5,3
l/100 km Priemerné emisie CO2 137 g/km, celková dĺžka
4959mm (4950-4970), svetlá výška karosérie 150mm
(145-155mm)Výbava: základná, zahŕňa: 16" oceľové
disky + stredové kryty, Výškovo nastaviteľné sedadlo
vodiča s lakťovou a bedrovou opierkou, Elektricky
nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá —
Čalúnenie sedadiel – syntetická koža a textília —
Manuálna klimatizácia — Akustické predné sklo
(absorbujúce hluk)

Zásuvka 12 V vpredu na palubnej doske — Chladenie v hornom
úložnom priestore — Autorádio s diaľkovým ovládaním a
integrovaným displejom, (Bluetooth®, USB) + 4 reproduktory ,

Krytý úložný priestor pred sedadlom spolujazdca
(podsvietený)Ďalšie parametre verzia „Proace L1“

Ďalšia výbava : paket „Transport“ a „Podlaha 9mm“, Farba biela,
alebo momentálne dostupná ( po konzultácií s objednávateľom)

Predĺžená záruka 5 rokov/1 000 000 km, cestná
asistenčná služba 5 rokov/1 000 000 km,

1. Záruka na mechanické alebo elektronické poruchy výrobných
prvkov na vozidle,
2. Záručná oprava bez finančnej
spoluúčasti zákazníka,

Predĺžená záruka 5 rokov/1 000 000 km, cestná
asistenčná služba 5 rokov/1 000 000 km,

3. Použitie originálnych náhradných dielov v autorizovaných
servisoch predajcu4. 24 hodinové asistenčné služby po celej
Európe

Položka č. 2:

Osobné motorové vozidlo Toyota Corolla Touring Sports alebo ekvivalent.

Funkcia
Nové alebo predvádzacie vozidlo s najazdenými max. 5 000 km na prepravu osôb a batožiny Toyota Corolla Touring Sports
alebo ekvivalent.
Technické vlastnosti

Jednotka

Osobné motorové vozidlo Toyota Corolla Touring Sports
alebo ekvivalent.

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Osobné motorové vozidlo - požadované technické
parametre a výbava:

Osobné motorové vozidlo - požadované technické parametre a
výbava:

Technické špecifikácie: Corolla Touring Sports 5-dv.
kombi 1.8 Hybrid 122k(1.750-1.850), celková dĺžka
4650mm(4600-4660mm), Prevodovka s plynule
meniteľným prevodom Comfort, Motor Maximálny výkon
(kW/ot.min-1) 90 (kW/ot.min-1), Maximálny výkon (k)
122 k (120-125k), Maximálny krútiaci moment
(Nm/ot.min-1) 142/- (Nm/ot.min-1), Prevodovka e CVT,
Pneumatiky a kolesá Rozmery pneu 205/55 R16,
Hmotnosti a ťažná kapacita Celková hmotnosť vozidla
(kg) 1835 kg, Objem batožinového priestoru (l) 596 l,
Spotreba paliva a emisie CO2 Vonkajšia hladina hluku –
stojace vozidlo (dB(A)) 70,5 dB(A),

Vonkajšia hladina hluku – pohybujúce sa vozidlo (dB(A)) 67 dB(A),
Kombinovaná spotreba WLTP (l/100 km) 4,6 l/100 km,
Kombinovaná spotreba WLTP - Max (l/100 km) 5,1 l/100 km,

Kombinované emisie CO2 WLTP (g/km) 103 g/km,
Kombinované emisie CO2 WLTP - Max (g/km) 115 g/km

Farba biela, alebo momentálne dostupná ( po konzultácií s
objednávateľom)

Predĺžená záruka 5 rokov/1 000 000 km, cestná
asistenčná služba 5 rokov/1 000 000 km,

1. Záruka na mechanické alebo elektronické poruchy výrobných
prvkov na vozidle,
2. Záručná oprava bez finančnej
spoluúčasti zákazníka,

Predĺžená záruka 5 rokov/1 000 000 km, cestná
asistenčná služba 5 rokov/1 000 000 km,

3. Použitie originálnych náhradných dielov v autorizovaných
servisoch predajcu4. 24 hodinové asistenčné služby po celej
Európe

2.3

Minimum

Maximum

Presne
1

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1.Požadujeme dodanie automobilu v uvedenej technickej špecifikácii, resp. ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo lepšími
technickými parametrami a s požadovanou výbavou.
2.Cena je konečné a zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním osobného motorového vozidla.
3.Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel.
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4.Dodávateľ súčasne s dodaním tovaru odovzdá objednávateľovi: osobné motorové vozidlo v súlade s technickou a funkčnou
špecifikáciou a s požadovaným vybavením uvedeným v zmluve a súčasťou dodania bude aj dodanie: 2 kľúče s diaľkovým
ovládaním, osvedčenie o evidencii časť II./technický preukaz, návod na údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka, výbava
a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie, povinná výbava vozidla v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. so všetkým
vybavením v deklarovanom rozsahu podľa daného zákona a podľa tejto zmluvy.
5.Dodávateľ dodá tovar - osobné motorové vozidlo bez právnych vád, ktoré by bránili jeho prevzatiu a riadnemu užívaniu.
6.Vozidlo spôsobilé ihneď k osobnému odberu.
7.Dodávateľ a objednávateľ pri preberaní a odovzdávaní tovaru spíšu odovzdávací/preberací protokol.
8.Záruka musí platiť v celej EÚ.
9.Úhrada za dodané osobné vozidlo sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej
faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiadny preddavok, prípadne
zálohovú platbu.
10.Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom prevzatí osobného motorového vozidla, ktorý spĺňa technické
parametre a požiadavky na jeho technické vybavenie v zmysle zmluvy.
11.Dodávateľ je povinný do dvoch pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy (ešte pred poskytnutím plnenia) zaslať
objednávateľovi údaje o osobnom motorovom vozidle, a to obchodnú značku, a typ vozidla, popis technických parametrov a
úroveň výbavy vozidla na emailovú adresu objednávateľa. Dodávateľ je oprávnený dodať osobné motorové až po odsúhlasení
zo strany objednávateľa. V prípade, ak vozidlo ponúknuté zo strany dodávateľa nebude spĺňať požiadavky objednávateľa
uvedené v objednávkovom formulári, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
12. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy vrátane jednotkových cien s a bez
DPH
13. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..
14. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
15. Termín dodania je do 22 týždňov do účinnosti zmluvy
16.Porušenie povinností v bodoch 1. – 11. a 15. Osobitných požiadaviek na plnenie sa považuje za podstatné porušenie
zmluvy zo strany dodávateľa a dodávateľovi bude vyhotovená negatívna referencia
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:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Šafárikovo nám. 3

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.12.2021 15:00:00 - 16.05.2022 15:36:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

2,0000
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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: 43 330,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 51 996,00 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.

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 Z202122602

V Bratislave, dňa 29.11.2021 11:38:02
Objednávateľ:
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PORTAS GROUP spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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