Kúpna zmluva č. Z20225683_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

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava, Slovenská republika
00699021
0
0
IBAN: 0
0259782890

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Todos Bratislava s.r.o.

Sídlo:

M. Sch. Trnavského 14, 84101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31319823

DIČ:

2020344854

IČ DPH:

SK2020344854

Bankové spojenie:

IBAN: SK2811000000002629700361

Telefón:

0269202332

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup osobného automobilu - kombi

Kľúčové slová:

osobné automobily

CPV:

34100000-8 - Motorové vozidlá; 34110000-1 - Osobné automobily

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Osobný automobil - kombi

Funkcia
Kategória vozidla M1 - podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z. , ktorou sa ustanovujú
podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel.
Technické vlastnosti

Jednotka

Osobný automobil - kombi

ks

Výkon motora

kW

Počet miest na sedenie

ks

Objem batožinového priestoru

l

Rázvor

mm

2800

Celková dĺžka

mm

4700

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Lak - farba karosérie

čierna

Interiér - čalúnenie

látka - tmavá

Riadenie

Ľavostranné s posilňovačom

Prevodovka

Manuálna - min. 6 stupňová alebo automatická
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Minimum

Maximum

Presne
1

100
5
500

Druh paliva

Benzín

MINIMÁLNE FUNKČNÉ VYBAVENIE VOZIDLA A
VOLITEĽNÉ DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO A
VÝBAVA
.

Airbag vodiča a spolujazdca

.

Airbag na ochranu kolien vodiča

.

Hlavové airbagy, bočné airbagy vpredu

.

Protiblokovací systém brźd (ABS)

.

Elektronický systém kontroly stability

.

Systém na kontrolu tlaku v pneumatikách

.

Predné hmlové svetlomety

.

Vyhrievané predné sedadlá

.

centrálne zamykanie s ďialkovým ovládaním

.

Imobilizér elektronický

.

Minimálne parkovacie senzory vzadu alebo cúavcia kamera

.

Tempomant

.

LED denné svietenie

.

Tónované zadné sklá

.

Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla, elektricky nastaviteľné,
vyhrievané

.

Svetelný senzor

.

Klimatizácia

.

Elektornické otváranie všetkých okien

.

Systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania

.

Multifunčný (min. ovládanie rádia, tempomat) a nastaviteľný volant

.

Alarm

.

Multifunkčný displej s palubným počítačom

.

Opierky hlavy vpredu a vzadu

.

Stredová lakťová opierka vpredu a vzadu

.

Bluetooth hands - free. zásuvkou USB, reproduktory vpredu a
vzadu

.

Zásuvka 12 V v batožinovom prietore

.

Koberce látkové alebo gumové vpredu a vzadu

.

Letné pneumatiky na diskoch z ľahkých zliatin 15"

.

Reflexné vesty pre celú osádku vozidla

POVINNÁ VÝBAVA A VÝSTROJ

stanovená na daný druh vozidla v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva dopravy

.

a výstavby Slovenskej republiky č. 134/218 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
A. Zmluvné strany za zaväzujú navzájom si oznámiť svoje kontaktné osoby, ich e-mailové adresy a telefónne čísla do 3
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. V rovnakej lehote je Dodávateľ povinný predložiť kontaktné údaje
osoby oprávnenej konať vo veciach plnenia zmluvy, najmä zabezpečenia odovzdania predmetu plnenia.
B. Dodávateľ sa zaväzuje do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť Objednávateľovi podrobný popis - prospekt
predmetu zákazky, v ktorom budú uvedené všetky parametre vozidla (ďalej označované aj ako „Tovar“), v súlade s technickou
špecifikáciou a minimálnou výbavou uvedenou v Opise predmetu zákazky a uviesť cenu vozidla bez DPH, výšku DPH a cenu
s DPH.
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C. Dodávateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred termínom dodania predmetu plnenia telefonicky vyzvať poverenú
osobu Objednávateľa na prevzatie vozidla v dohodnutom mieste dodania tak, aby bola zachovaná požadovaná lehota dodania
predmetu zákazky.
D. Dodávateľ sa zaväzuje dodať nové, nepoškodené, neopravované alebo inak nepoužívané vozidlo vyrobené v roku 2021 a
neskôr.
E. Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi Tovar v lehote do 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, a to len počas
pracovných dní od 7:00 hod. do 15:00 hod. do miesta dodania, ktorým je sídlo Objednávateľa.
F. K vozidlu sa Dodávateľ zaväzuje dodať minimálne 2 ks kľúčov od vozidla, technický preukaz, návod na obsluhu a údržbu v
slovenskom jazyku, servisnú knižku a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie. Dodávateľ je povinný poskytnúť
súčinnosť pre zriadenie poistenia vozidiel a prepis vlastníctva vozidiel na Objednávateľa.
G. Záruka na dodané vozidlo musí byť minimálne 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
H. Dodávateľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi zoznam servisov v Bratislave, v ktorých môže Objednávateľ
uplatniť zodpovednosť za vady vozidla, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, a to do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy.
I. Ak sa Dodávateľ dostane do omeškania so splnením ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu A. alebo B., Objednávateľ je
oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
J. V súlade s bodom 10.4 Obchodných podmienok elektronickej platformy, 2. časťou „Všeobecné zmluvné podmienky“ (ďalej
len „VZP“) sú náklady na dopravu Tovaru do miesta dodania zahrnuté v zmluvnej cene.
K. Na účely vstupu osôb do areálu miesta dodania sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi menný zoznam osôb
zabezpečujúcich dodanie plnenia, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou.
L. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť a/alebo zaviazať každú osobu zabezpečujúcu dodanie plnenia, aby strpela bezpečnostné
kontroly svojej osoby pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania.
M. Ak Dodávateľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa bodu K., Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každé také jednotlivé porušenie.
N. Nárok Dodávateľa na zaplatenie ceny plnenia vzniká až dodaním plnenia podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
O. Dodávateľ je oprávnený vyhotoviť faktúru až po riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia Objednávateľom na
základe dodacieho listu potvrdeného Objednávateľom a Dodávateľom.
P. Okrem náležitostí faktúry vyžadovaných bodom 11.2 VZP je Dodávateľ povinný vo faktúre uviesť svoje IČO, DIČ, IČ DPH
ak mu bolo pridelené, alebo údaje týmto údajom ekvivalentné v krajine sídla Dodávateľa, svoje obchodné meno, a názov
banky, jej kód SWIFT/BIC, poštovú adresu sídla pobočky banky, kde je zriadený bankový účet, na ktorý Objednávateľ uhradí
fakturovanú sumu, a číslo takého bankového účtu vo formáte IBAN a kód SWIFT/BIC. V prípade, ak z technických dôvodov
nebude môcť Dodávateľ informácie podľa tohto bodu na faktúre uviesť, uvedie tieto informácie v prílohe faktúry. Zmluvné
strany
P. Pokračovanie: sa dohodli, že Objednávateľ bude cenu za plnenie podľa tejto zmluvy uhrádzať na bankový účet Dodávateľa
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Q. Ak v záhlaví zmluvy nie je uvedené DIČ Dodávateľa a/alebo IČ DPH Dodávateľa, ak mu bolo pridelené, alebo údaje týmto
údajom ekvivalentné v krajine sídla Dodávateľa, alebo ak v záhlaví zmluvy nie je uvedené číslo bankového účtu Dodávateľa vo
formáte IBAN a kód SWIFT/BIC, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k zmluve, predmetom ktorého bude doplnenie
údajov podľa tohto bodu do záhlavia zmluvy.
R. Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky dokumenty súvisiace s plnením tejto zmluvy, a to najmä dodacie
listy a faktúry v slovenskom jazyku.
S. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje porušenie povinnosti dodať plnenie riadne a včas podľa zmluvy v súlade s
požiadavkami špecifikovanými v technickej špecifikácii predmetu zmluvy a pokynmi Objednávateľa.
T. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj, ak cena za jednotlivé motorové vozidlo kategórie M1, vrátane dopravy do
miesta dodania presiahne sumu 20 000,00 EUR bez DPH, ktorá je limitom výdavkov podľa „Nariadenia vlády SR č. 419/2014
Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými
organizáciami.".
U. Dodávateľ berie na vedomie, že v súlade s bodom 18.2 písm. a) VZP je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy,
ak Dodávateľ podstatne poruší zmluvu alebo VZP.
V. Ak Dodávateľ poruší povinnosť dodať plnenie riadne a včas podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči
Dodávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 13.1 VZP.
W. Zmluvná pokuta účtovaná Dodávateľovi v súlade s touto zmluvou a jej prílohami je splatná do 15 dní odo dňa doručenia
výzvy Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty Dodávateľovi, a to na bankový účet Objednávateľa uvedený vo výzve.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
23.06.2022 08:00:00 - 23.06.2023 15:00:00

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 elektronickej platformy
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 20 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 24 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225683

V Bratislave, dňa 20.06.2022 11:38:01
Objednávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Todos Bratislava s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4

