
Kúpna zmluva č. Z2022738_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Olováry
Sídlo: Olováry 129, 99122 Bušince, Slovenská republika
IČO: 00319481
DIČ: 2021243202
IČ DPH:
Telefón: +421473811591

1.2 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 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Olováry
Kľúčové slová: 9 miestne vozidlo, auto
CPV: 34115200-8 - Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb; 34100000-8 - Motorové 

vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb

Funkcia

9 miestne vozidlo určené na spoločnú dopravu osôb.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. celková dĺžka vozidla mm 5300

2. zdvihový objem valcovv cm3 1900 2200

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

3. nový nepoužitý tovar áno

4. počet miest na prepravu osôb 9

5. spotreba kombinovaná maximálne 7.3 l/100 km

6. typ motora preplňovaný vznetový motor, emisná norma 6

7. posuvné bočné dvere vpravo aj vľavo áno

8. zadné dvere výklopné áno

9. asistenčné systémy: ABS, stabilizačný systém, BA a 
ESC, asistent rozjazdu do kopca, bezkľúčový štart áno

Strana 1 z 4 



ABS (Antilock Braking System), t.j. protiblokovací 
systém, ktorý kontroluje v automobile činnosť brzdnej 
sústavy a zabezpečuje účinné brzdenie na povrchu s 
nižšou priľnavosťou. Systém ABS sleduje pohyb kolies 
počas brzdenia pomocou snímačov. V prípade, že sa 
niektoré z kolies začne šmýkať, snímač vyšle signál do 
riadiacej jednotky ABS, ktorá zmenší alebo úplne vypne 
brzdnú silu. Systém zabraňuje zablokovaniu kolies pri 
brzdení na klzkom povrchu.

áno

BA (Brake Assistent), t.j. brzdový asistent a teda systém,
ktorý zvyšuje tlak v brzdovom systéme pri kritickom 
brzdení, čím skracuje brzdnú dráhu automobilu. BA je 
rovnaký systém ako BAS (Brake Assistent System) či 
EBA (Emergency Brake Assist).

áno

ESC (Electronic stability control), t.j. elektronický 
stabilizačný systém alebo ekvivalent: ESP (Electronic 
Stability Program), VDC (Vehicle Dynamic Control), DSC
(Dynamic Stability Control), VSA (Vehicle Stability 
Assist), VSC (Vehicle Stability Control), ASC (Active 
Stability Control), PSM (Porsche Stability Management) 
či DSTC (Dynamic Stability and Traction Control).

áno

10. senzor dažďa a senzor šera s automatickou 
aktiváciou stieračov a svietidiel áno

11. parkovací senzor vpredu aj vzadu áno

12. tempomat a obmedzovač rýchlosti áno

13. parkovacia kamera napojená na multimediálny 
systém áno

14. Multimediálny systém DAB áno

15. navigačný systém áno

16. LCD display palubných prístrojov áno

17. multifunkčný volant áno

18. akustické atermické čelné sklo áno

19. Hmlové svetlomety áno

20. vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou áno

21. elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné 
zrkadlá áno

22. vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou áno

23. 12 V zásuvka v 2. a 3. rade a batožinovom priestore áno

24. stropné osvetlenie kabíny v prvom, druhom a treťom 
rade áno

25. automatická klimatizácia v prednej časti vozidla, 
klimatizácia a kúrenie druhom a treťom rade vozidla so 
stropným rozvodom

áno

26. výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, dvojité sedadlo
spolujazdca s úložným priestorom áno

27. trojmiestna sklopná lavica, delená v pomere 2/3-1/3 
s úchytmi ISOFIX v druhom rade áno

28. vyhrievanie predných sedadiel áno

29. metalický lak - okrem bielej farby áno

30. plnohodnotné rezervné koleso áno

31. povinná výbava (trojuholník, lekárnička, lano) áno

32. záruka 5 rokov počas obdobia udržateľnosti áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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1. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky, a to kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU 
oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

2. Predmet zmluvy je spolufinancovaný na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, číslo zmluvy: 
IROP-CLLD-Q108-512-004-005, s osobitnými dojednaniami podľa 5.5 bodu zmluvy pre 5 ročné obdobie udržateľnosti 
projektu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie predmetu zmluvy sa uskutoční až na základe doručenej písomnej objednávky 
predávajúcemu, pričom objednávateľ objednávku vystaví až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku, 
prípadne dotácie.

4. Dodávateľ sa zaväzuje dodržať lehotu dodania. Zmluvné strany súhlasia s tým, že v prípade nedodržania lehoty dodania zo 
strany dodávateľa, zmluva bude z uvedeného dôvodu zrušená a objednávateľ uzavrie kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil po ukončení elektronickej aukcie ako druhý v poradí.

Názov Upresnenie

doručenie do sídla objednávateľa v 
zmluvnej lehote najneskôr do 20.05.2022

zaškolenie obsluhy áno

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Obec: Olováry
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.03.2022 09:09:00 - 20.05.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
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.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 23 508,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 28 210,00 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.
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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 Z2022738

V Bratislave, dňa 09.02.2022 12:50:01

Objednávateľ:
Obec Olováry
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022738


Zákazka


Identifikátor Z2022738


Názov zákazky Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Olováry


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319836


Dodávateľ


Obchodný názov PORTAS GROUP spol. s r.o.


IČO 53567951


Sídlo Rákoš 8818/20A, Zvolen, 96001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 5.2.2022 13:54:28


Hash obsahu návrhu plnenia kQKFtJJ3QhJID2jW7OqWoJGEXTYQWqbhNJQfXENn40k=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
PROACE VERSO SHUTTLE L2 2.0 D-4D 140 6stupňová manuálna prevodovka


Prílohy:
Obec_Olováry_00319481_Proace_Verso_Shuttle_RC21_2022_02_05_144707.pdf (Cenová kalkulácia
vozidla PROACE VERSO)










Predajca



Jana Mullerova
PORTAS GROUP spol. s r.o.
960-01 Zvolen
Rákoš 8818/2
mullerova@toyotazvolen.sk



Zákazník



Obec Olováry
IČO: 00319481



Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ponuky, najmä zmenu ceny, špecifikácie, výbavy a dostupnosti vozidiel
bez predchádzajúceho upozornenia.
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U2FsdG VkX192yTYm/a2b9cN D I UM w 6G zeeV6ncE0f myFUbl Pj l gD N m6LFa99Kw Yt TxOZAI uUSVLXE5AUdLah04x/y8hnt 52AVH R+/W0/Em4Cot sf bc5flw yVW/j PH d7dT9qJl a64P3Jmf ot bH CG f 6K9kQxw 8UCj Ldm4k3t uw 2j VSyt 81ni Vqw Ov8cd2eqal V/UWXkg1dzCH K0OWWR/f qc4PX6CPhoA3p6yE9zWLdscf B/Krar T6/dy3hWF1i e7m5r 8xM onABi r +LkCOw kx8hqTf OgU1G 7pt 0Ul Wn/CAKZ/Kl UN WH WN pcXPXH p4bN YI 6VcybUG 9M Rr 6coI T56bTG L7cbUmCUnkM G Y1h9gz90ma9zhI 5FK1l sZTLhyFH gj 6xxG B



Kalkulácia č.
8499/1/2022



Zo dňa
05.02.2022



Platná do
07.03.2022



TOYOTA BUSINESS
Špeciálna fleetová kalkulácia











Všetky uvedené ceny sú ceny s DPH.



Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ponuky, najmä zmenu ceny, špecifikácie, výbavy a dostupnosti vozidiel
bez predchádzajúceho upozornenia.
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Kalkulácia č.
8499/1/2022



Zo dňa
05.02.2022



Platná do
07.03.2022



TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21
Podrobnosti ponuky



Vybraný model PROACE VERSO



SHUTTLE RC21



Rok výroby 2021



Karoséria L2



Motor 2.0 D-4D 140 6st. man. Prevodovka



Verzia Verso Shuttle



Špeciálna cena pre vašu firmu



29 990 EUR



Špeciálna cena pre vašu firmu



Celková katalógová cena 35 190 EUR



Celková výška poskytnutej zľavy -5 200 EUR



Špeciálna cena 29 990 EUR



Fleet



Počet vozidiel 1



Zľava pre fleet -12%











Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ponuky, najmä zmenu ceny, špecifikácie, výbavy a dostupnosti vozidiel
bez predchádzajúceho upozornenia.
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Kalkulácia č.
8499/1/2022



Zo dňa
05.02.2022



Platná do
07.03.2022



TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21
Kalkulácia pre vašu firmu



Cena



Katalógová cena vybranej verzie výbavy 32 150 €



Vybraná doplnková výbava



Metalický lak karosérie 600 €



Paket sedadiel BUSINESS 9 miest 40 €



Paket Business 2 400 €



Povinná výbava 0 €



Podlahové koberce 0 €



Celková cena 35 190 €



Celková výška poskytnutej zľavy -5 200 €



Špeciálna cena 29 990 €



Všetky ceny doplnkovej výbavy sú s montážou.











Štandardná výbava Štandardná výbava



Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ponuky, najmä zmenu ceny, špecifikácie, výbavy a dostupnosti vozidiel
bez predchádzajúceho upozornenia.
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Kalkulácia č.
8499/1/2022



Zo dňa
05.02.2022



Platná do
07.03.2022



TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21
Výbava vozidla (1/2)



Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov•
Prerušenie dodávky paliva v prípade nárazu•
Predné hmlové svetlomety•
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou
clonou



•



Airbagy predné (vodič + spolujazdec) (vo
verzii Kombi a Shuttle určený na ochranu 2
spolujazdcov)



•



Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník 1. rad•
Halogénové predné svetlomety•
Kontrola stability vozidla (ESC)•
Systémy ABS, VSC a BA•
Tempomat a obmedzovač rýchlosti•
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)•
Zadné parkovacie senzory•
Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)•
Podlaha v kabíne vpredu a vzadu plast•
Plastové prahové lišty 1. rad a 2. rad•
Bočné panely z preglejky v 1. a 2. rade, po
pravej a ľavej strane (do výšky okien)



•



Stropné osvetlenie kabíny pre cestujúcich v 1.,
2. a 3. rade



•



Nárazníky predné a zadné – čierne nelakované•
Vonkajšie bočné ochranné lišty lakované vo
farbe karosérie



•



Obloženie interiéru plastovými panelmi•
Osvetlenie batožinového priestoru po ľavej
strane



•



2. rad okien – posuvný, 3. rad okien fixný
(štandard pre verziu L0)



•



2. a 3. rad okien – so slnečnou clonou,
priepustnosť svetla 70%



•



Nárazníky - zadný vo farbe karosérie
nelakovaný (L2)



•



Horná odkladacia schránka pred
spolujazdcom – uzatvorená (pre fotmát A4)



•



Odkladacie schránky v predných dverách•
Vnútorné spätné zrkadlo•
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie•



Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie•
Pneumatiky rozmer: 215/65 R16C•
Rezervné koleso plnohodnotné•
16" oceľové disky kolies + celoplošné kryty
kolies



•



12V zásuvka na palubnej doske / v odkladacej
schránke / v zadnej časti vozidla (2. a 3. rad,
batožinový priestor)



•



LCD displej palubných prístrojov s textovými
informáciami



•



Elektricky ovládané predné okná•
Predpríprava na ťažné zariadenie (kabeláž)•
Centrálne zamykanie•
4 hĺbkové a 4 výškové reproduktory (100 W)•
Akustické čelné sklo (pohlcujúce hluk)•
Systém Stop&Start•
Látkové čalúnenie tmavosivej farby•
Posuvné bočné dvere vpravo aj vľavo,
manuálne ovládané



•



Piate dvojkrídlové dvere, presklené, symetricky
otvárané 50/50, s uhlom otvárania 180° +
vyhrievanie okien + stierače



•



Prepážka za 3.radom sedadiel zabezpečajúca
batožinu



•



2 kľúč s diaľkovým ovládaním•
Senzor dažďa (automatická aktivácia
stieračov)



•



Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)•
Krátka anténa•
Klimatizácia manuálna v prednej časti vozidla•
Zosilnená kabeláž (zosilnený akumulátor,
alternátor a štartér)



•



Elektrická regulácia okien v prednej časti
vozidla s funkciou automatického dovierania



•



Vonkajšie spätné zrkadlá - elektricky
ovládané, sklopné a vyhrievané



•



Rádio DAB s integrovaným displejom
(Bluetooth®, USB) + 4 reproduktory



•











Vybrané doplnkové vybavenie



Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ponuky, najmä zmenu ceny, špecifikácie, výbavy a dostupnosti vozidiel
bez predchádzajúceho upozornenia.
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TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21
Výbava vozidla (2/2)



Metalický lak karosérie 600 €
Príplatok za metalický lak karosérie



•



Paket sedadiel BUSINESS 9 miest 40 €
1. rad: predné sedadlo vodiča s lakťovou
opierkou, výškovo nastaviteľné a s reguláciou
bedrovej opierky, dvojité sedadlo spolujazdca
s úložným priestorom pod sedadlom; 2. a 3.
rad: trojmiestna zdvíhacia, odnímateľná a
sklopná lavica delená v pomere 2/3 (vľavo) a
1/3 (vpravo) inštalovaná do podlahových
úchytov, 2 rada so systémom uchytenia ISOFIX



•



Paket Business 2 400 €
– automatická klimatizácia v prednej časti
vozidla– doplnková klimatizácia v zadnej časti
vozidla so stropným rozvodom a osvetlením–
multifunkčná strecha (ovládanie kúrenia a
klimatizácie)– akustické a atermické čelné
sklo– systém Smart Entry– vonkajšie kľučky vo
farbe karosérie s chrómovaným detailom–
kožený multifunkčný volant– multimediálny
systém Toyota Pro‐Touch + NAVI– parkovacie
senzory vpredu a vzadu (so systémom
sledovania mŕtveho uhla BSD) + ostrekovače
svetlometov– zadná parkovacia kamera
zobrazujúca zorné pole 180°– vonkajšie spätné
zrkadlá elektricky ovládané, vyhrievané a
sklopné– vyhrievanie predných sedadiel (3
stupne)– slnečné clony v 2. rade



•



Povinná výbava 0 €•
Podlahové koberce 0 €•











Spotreba paliva a emisie



Kombinovaná [l/100 km] L1/L2 5,1/5,2



Mesto [l/100 km] L1/L2 5,6/5,7



Mimo mesta [l/100 km] L1/L2 4,8-4,9/5,0



Palivo nafta



Objem palivovej nádrže [l] 69



Objem palivovej nádrže pre AdBlue [l] 20.6



Emisie CO2, kombinované [g/km] L1/L2 148-152



Emisná norma Euro 6.2



Motor



Typ motoru Preplňovaný vznetový motor



Počet a usporiadanie valcov 4-valcový, radový



Rozvodový mechanizmus 16 ventilov DOHC



Druh
vstrekovania



priame vstrekovanie common
rail



Zdvihový objem [cm3] 1997



Vŕtanie × zdvih [mm × mm] 85,0 x 88,0



Kompresný pomer 16,7:1



Maximálny výkon v kW (k) pri
ot./min



106
(144)/3750



Maximálny krútiaci moment
[Nm/ot./min]



340/2500



Výkon



Maximálna rýchlosť [km/h] 185



0–100 km/h [s] bude upresnené



Zavesenie kolies



Druh zavesenia predných kolies kvázi MacPherson



Druh zavesenia zadných
kolies



trojuholníkové vlečné
ramená



Brzdy



Predné brzdy ventilované kotúčové



Zadné brzdy plné kotúčové



Vonkajšie rozmery (mm)



Vonkajšia dĺžka 5309



Previs predný 881



Previs zadný 1153



Rázvor 3275



Vonkajšia šírka (bez spätných zrkadiel) 1920



Vonkajšia šírka (vyklopené spätné zrkadlá) 2204



Rozchod kolies – predný 1630



Rozchod kolies – zadný 1618



Celková výška 1899



Svetlá výška 150



Priemer otáčania medzi obrubníkmi 12.4



Rozmery nákladného priestoru (mm)



Šírka batožinového priestoru medzi
podbehmi kolies



1228



Maximálna šírka batožinového priestoru 1618



Maximálna výška nákladového priestoru 1339



Maximálna dĺžka batožinového priestoru
(sedadlo spolujazdca sklopené do polohy
stolíka)



3511



Maximálna dĺžka nákladového priestoru s
prednými sedadlami



2763



Objem nákladného priestoru do výšky
sedadiel/strechy (l)



2000/3000



Maximálna výška nákladovej hrany 633
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Objem batožinového priestoru (l)



Počet miest na sedenie môže sa líšiť podľa
konfigurácie a výbavy vozidla



9



Maximálny objem batožinového priestoru
bez 2. a 3. radu sedadiel



4554



Maximálny objem batožinového priestoru
bez 3. radu sedadiel



2932



Rozmery otvoru zadných dverí (mm)



Maximálna šírka nákladného priestoru 1212



Maximálna výška nákladného priestoru 584



Maximálna výška nákladovej hrany 664



Výška zadných dverí 1181



Rozmery otvoru bočných dverí po otvorení (mm)



Maximálna šírka 933



Maximálna výška 1181



Vnútorné rozmery (mm)



Šírka na výšku lakťov v 1. rade, vo výške
spodného okraja okien



1712



Šírka na výšku lakťov v 1. rade (v súlade s
normou)



1515



Šírka na výšku lakťov v 2. rade (v súlade s
normou)



1586



Šírka na výšku lakťov v 3. rade (v súlade s
normou)



1570



Hmotnosti



Pohotovostná hmotnosť vozidla [kg] 1705/1748



Prevádzková hmotnosť 1110/1117



Maximálna celková hmotnosť [kg] 2740/2790



Hmotnosti



Maximálna hmotnosť nebrzdeného
prívesu [kg]



750/750



Maximálna hmotnosť brzdeného
prívesu [kg]



1900/1900



Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy
[kg]



4610/4700



Maximálne zaťaženie prednej nápravy [kg] 1500



Maximálne zaťaženie zadnej nápravy [kg] 1500



Údaje o spotrebe pohonných hmôt a emisiách CO2 zodpovedajú výsledkom meraní podľa príslušných smerníc
a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Údaje sú závislé od verzie a výbavy vozidla.
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