Kúpna zmluva č. Z202123447_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

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
00313271
2020451587
neplatič
IBAN: SK77 7500 0000 0040 1679 5432
+421484330340

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:

Nákup nového osobného motorového vozidla

Kľúčové slová:

Osobné motorové vozidlo

CPV:

34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Nákup nového osobného motorového vozidla TOYOTA PROACE CITY VERSO RC21

Funkcia
Osobné motorové vozidlo TOYOTA PROACE CITY VERSO
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Zdvihový objem

cm3

1199

Objem palivovej nádrže

l

Pohotovostná hmotnosť

kg

1595

1711

Celková prístupná hmotnosť

kg

2050

2365

Povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu

kg

720

750

Povolená hmotnosť brzdeného prívesu

kg

900

1500

Prístupná hmotnosť súpravy vozidla

kg

3170

3630

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Typ motora

Preplňovaný benzínový- priame vstrekovanie paliva- 12 ventilov

Emisná norma

EURO 6.3

Počet a usporiadanie valcov

radový trojvalec

Vŕtanie x zdvih (mm x mm)

75 x 90,5

Kompresný pomer

10,5 : 1
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Maximum

Presne
61

Maximálny výkon (kW (k)/ot.min -1)

81 (110)/5500

Maximálny krútiaci moment (Nm/ot. min -1)

205/1750

Start&Stop systém

STD

Pohon- prevodovka, počet prevodov

manuálna, 6

Systém riadenia

elektrický posilňovač riadenia- STD, priemer otáčania (m)- 10.8

Zavesenie kolies

zavesenie kolies vpredu- pseudo MacPherson, zavesenie kolies
vzadu- torzná priečka

Brzdy

predné brzdy- ventilované disky kotúčové, zadné brzdy- kotúčové

Rozmer pneumatík

205/60 R16

Rýchlosť

maximálna rýchlosť - 170 - 184 km/h, 0-100 km/h - 11,5 s

Spotreba paliva a emisie

kombinované emisie - 122 g/km, kombinovaná spotreba - 5,3
l/100km

Vonkajšie rozmery (mm)

celková dĺžka- 4400, predný previs- 892, zadný previs- 726, rázvor
kolies- 2785, celková šírka (bez vonkajších zrkadiel) - 1848,
celková šírka (s vonkajšími zrkadlami) - 2107, celková výška 1837

Vonkajšie rozmery (mm)

rozchod kolies - predné- 1568 , rozchod kolies- zadné - 1568

Rozmery batožinového priestoru (mm)

šírka bat. priestoru medzi podbehmi kolies - 1149, maxim. výška
bat. priestoru- 1126,objem batožinového priestoru až do výšky
sedadiel (výšky strechy)- 597 l

Rozmery batožinového priestoru (mm)

maxim. dĺžka bat. priestoru (vyklopené sedadlá druhého radu)1000, maxim. dĺžka bat. priestoru (zložené sedadlá druhého radu) 1880

Maximálny počet sedadiel

5

Výška nakladacieho otvoru

1119 mm

Výška nakladacej hrany

620 mm

Rozmery otvoru otvorených bočných posuvných dverí
(mm)

maximálna šírka - 737, maximálna výška - 1145

Rozmery kabíny (mm)

šírka vo výške lakťov v prvom rade - 1508, šírka vo výške lakťov v
druhom rade sedadiel - 1509, šírka vo výške lakťov v treťom rade
sedadiel- 1200 (ak je vo výbave obsiahnutá lavica v treťom rade)

Výbava motorového vozidla - bezpečnosť

elektronická stabilizácia vozidla + asistent rozjazdu do kopca,
systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách (iTMPS),
systém varovania pred kolíziou (automatické brzdenie)

Výbava motorového vozidla - bezpečnosť

systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA), systém
upozornenia na opustenie jazdného pruhu so zásahmi do riadenia
(LDA+SC), bočné a hlavové airbagy, airbag spolujazdca

Výbava motorového vozidla - bezpečnosť

tempomat s obmedzovačom rýchlosti, e-call systém

Výbava motorového vozidla - dizajn

lakovaná lišta bočných posuvných dverí, bočné ochranné lišty vo
farbe karosérie s chromovým dekorom, zadné výklopné dvere s
pevným oknom, bočné posuvné dvere na oboch stranách

Výbava motorového vozidla - dizajn

nárazníky predné a zadné vo farbe karosérie, vonkajšie kľučky
dverí a zrkadlá vo farbe karosérie, osvetlenie priestoru pre
cestujúcich, vnútorné kľučky dverí chrómované, plnohodnotné
rezervné koleso

Výbava motorového vozidla - dizajn

podlaha z koberca radu 1, radu 2 a radu 3

Výbava motorového vozidla - funkčnosť

elektrické ovládanie okien a spolujazdca s funkciou jedného
dotyku,elektricky ovládané okná v druhom rade s funkciou jedného
dotyku,bočné okná v 3. rade pevné, vyhrievanie zadného okna

Výbava motorového vozidla - funkčnosť

2 x kľúč: 1 x pevný kľúč + 1 x sklápací s diaľkovým ovládaním,
centrálne zamykanie, 4 kotviace úchytky na podlahe v
batožinovom priestore, stierač zadného okna,

Výbava motorového vozidla - funkčnosť

uzatvárateľná(spodná) schránka spolujazdca,uzatvárateľná
schránka pri vodičovi (horná), vyhrievané vonkajšie zrkadlá,
elektricky nastaviteľné, manuálna klimatizácia
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Výbava motorového vozidla - multimédiá

podpora Apple CarPlay a Android Auto,rádio DAB s dotykovým
displejom (Bluetooth, USB, handsfree, Aux-in, MirrorLink)+ 6
reproduktorov,ovládanie pod volantom,palubný počítač s farebným
displejom (3,5")

Výbava motorového vozidla - sedadlá

čalúnenie Toyota Manhattan,Isofix na všetkých sedadlách druhej
rady,manuálne nastaviteľné sedadlo spolujazdca, komfortné
sedadlo vodiča (lakťová a bedrová opierka),výškovo nastaviteľné
sedadlo vodiča

Výbava motorového vozidla

paket sensor, predné a zadné parkovacie senzory, predné hmlové
svetlomety, zimný komplet 16" oceľový, povinná výbava, textilné
koberce, farba- EWP biela arktická

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
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..
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:

Banskobystrický

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica

Ulica:

Československej armády 26

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.12.2021 13:23:00 - 30.11.2022 13:23:00

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: 14 332,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 17 199,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 Z202123447

V Bratislave, dňa 29.11.2021 10:38:07
Objednávateľ:
Mesto Banská Bystrica
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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