Kúpna zmluva č. Z2022738_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

Obec Olováry
Olováry 129, 99122 Bušince, Slovenská republika
00319481
2021243202
+421473811591

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 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

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

1. celková dĺžka vozidla

mm

5300

2. zdvihový objem valcovv

cm3

1900

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
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Maximum
2200

Presne

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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