
Kúpna zmluva č. Z20228480_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: A.R.S. spol. s r.o.
Sídlo: Medený Hámor 4, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 31560270
DIČ: 2020456482
IČ DPH: SK2020456482
Bankové spojenie: IBAN: SK0202000000000386248382
Telefón: 0903 511 200

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, SUV, PICK-UP
Kľúčové slová: pneumatika,  pneumatiky, plášť, plášte
CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pre motorové vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pneumatiky pre osobné motorové vozidla, určené pre letné obdobie.

Funkcia

Novovyrobené, doposiaľ nepoužívané, nejazdené, neprotektorované pneumatiky z gumy pre osobné motorové vozidlá a ľahké
nákladné automobily.

Položka č. 1: Pneumatika s rozmerom 225/55 R17, zimná, určená pre osobné motorové vozidlá

Položka č. 2: Pneumatika s rozmerom 225/55 R17, letná, určená pre osobné motorové vozidlá

Položka č. 1: Pneumatika s rozmerom 275/40 R21, letná, určená pre osobné motorové vozidlá (SUV, 4x4)

Položka č. 1: Pneumatika s rozmerom 275/40 R21, letná, určená pre osobné motorové vozidlá (SUV, 4x4)

Položka č. 1: Pneumatika s rozmerom 275/40 R21, letná, určená pre osobné motorové vozidlá (SUV, 4x4)

Položka č. 6: Pneumatika s rozmerom 225/60 R17, letná, určená pre osobné motorové vozidlá (SUV, 4x4)

Položka č. 7: Pneumatika s rozmerom 255/70 R16, letná, určená pre ľahké nákladné vozidlá  (PICK-UP, 4x4), pneumatika 
záberová, určená do terénu s označením "MUD TERRAIN" alebo ekvivalentné označenie.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Položka č. 1: Pneumatika 275/40 R21, letná - množstvo: ks 4

Index nosnosti (Load Index) LI 107

Index rýchlosti (Speed Index) SI Y
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Položka č. 2: Pneumatika 225/55 R17, letná - množstvo: ks 4

Index nosnosti (Load Index) LI 101

Index rýchlosti (Speed Index) SI W

Položka č. 3: Pneumatika 215/65 R17, zimná - 
množstvo: ks 8

Index nosnosti (Load Index) LI 99

Index rýchlosti (Speed Index) SI T

Položka č. 4: Pneumatika 215/65 R17, letná - množstvo: ks 8

Index nosnosti (Load Index) LI 99

Index rýchlosti (Speed Index) SI V

Položka č. 5: Pneumatika 225/60 R17, zimná - 
množstvo: ks 8

Index nosnosti (Load Index) LI 97

Index rýchlosti (Speed Index) SI H

Položka č. 6: Pneumatika 225/60 R17, letná - množstvo: ks 8

Index nosnosti (Load Index) LI 99

Index rýchlosti (Speed Index) SI H

Položka č. 7: Pneumatika 255/70 R16, záberová - 
množstvo: ks 20

Index nosnosti (Load Index) LI 111

Index rýchlosti (Speed Index) SI Q

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vyžaduje sa dodať pneumatiky minimálne strednej triedy
kvality.

Značky výrobcov: MICHELIN, DUNLOP, GOODYEAR, 
BRIDGESTONE, NOKIAN, CONTINENTAL, PIRELLI, 
YOKOHAMA, BARUM, BFGOODRICH, FALKEN, HANKOOK, 
NEXEN, FULDA, FIRESTONE, VREDESTEIN, UNIROYAL, 
COOPER, KLEBER

Energetický štítok EÚ áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vyžaduje sa dodať pneumatiky z rokom výroby 2022 alebo 2021.

Požaduje sa, aby dodávateľ poskytol plnenie a dodal tovar jednorazovo a nie po častiach.

Pneumatiky musia byť homologizované v zmysle predpisu EHK OSN č.30.

Požaduje sa predložiť kontaktnej osobe objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy, vlastný návrh na 
plnenie predmetu zmluvy do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy.

Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie podrobného opisu tovaru s uvedením výrobcu pneumatík, 
obchodného názvu, popisu tovaru, jeho technických parametrov, funkčných charakteristík.

Požaduje sa predložiť kontaktnej osobe objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy podrobný položkový 
rozpočet najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy, ktorým sa rozumie rozpis celkovej ceny na 
jednotlivé položky predmetu kúpnej zmluvy (jednotkové ceny bez DPH, sadzba DPH, jednotkové ceny s DPH, cena celkom 
bez DPH, cena celkom s DPH)

Požaduje sa, aby dodávateľ podľa čl. VI. ods. 6.4.3. Obchodných podmienok elektronického trhoviska časť „VŠEOBECNÉ 
ZMLUVNÉ PODMIENKY najmenej tri pracovné dni vopred vyzval kontaktnú osobu objednávateľa vo veci realizácie naplnenia 
tejto kúpnej zmluvy prevziať tovar v dohodnutom mieste dodania tovaru v čase, kedy bude tovar k dispozícií na prevzatie 
objednávateľom.

Požaduje sa, aby tovar bol dodaný/ dodávaný objednávateľovi v pracovné dni a v pracovnom čase objednávateľa v dobe od 
07,00 hod. do 13,00 hod.

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ pri obhliadke tovaru vykonanej objednávateľom pred prevzatím tovaru bude mať tovar 
akékoľvek vady, objednávateľ tovar s vadami neprevezme.
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Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy ani na adresu 
sídla / miesta dodania kontaktnej osoby objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy ale na inú adresu, ktorá
bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.

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 tejto kúpnej 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..

Pokiaľ v bode 1.2. tejto kúpnej zmluvy nie sú uvedené fakturačné údaje dodávateľa ( čísla DIČ a IČ DPH, číslo účtu-IBAN), 
požaduje sa, aby dodávateľ fakturačné údaje doručil objednávateľovi písomne do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej 
zmluvy.

Písomnosť s fakturačnými údajmi musí byť podpísaná dodávateľom, t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby 
štatutárnym orgánom, oprávneným konať v mene dodávateľa alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa, pričom 
oprávnená osoba svoje oprávnenie konať za dodávateľa preukáže priloženou úradne osvedčenou plnou mocou.

Požaduje sa, aby písomnosť s fakturačnými údajmi a v aktuálnom prípade aj s priloženou úradne osvedčenou plnou mocou 
bola doručená na adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.

Nedodanie tovaru v dohodnutých množstvách a v  súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy určenou v bode 2.2. 
tejto zmluvy, budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.09.2022 08:00:00 - 30.09.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zoznam položiek
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 6 480,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 777,00 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.
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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 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 Z20228480

V Bratislave, dňa 05.08.2022 10:46:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
A.R.S. spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4 





Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228480


Zákazka


Identifikátor Z20228480


Názov zákazky Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, SUV, PICK-UP


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327578


Dodávateľ


Obchodný názov A.R.S. spol. s r.o.


IČO 31560270


Sídlo Medený Hámor 4, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 5.8.2022 7:55:33


Hash obsahu návrhu plnenia OqIthiFqBf5eTzy8NCczLtQj/9GUkeLllEfyxne4rVQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
ponuku so špecifikáciou ponúkaných produktov prikladáme v prílohe.


Prílohy:
EKS č. Z20228480 – ponuka .pdf










Detail zákazky Z20228480



Ministerstvo obrany Slovenskej republiky



Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika



Rozpis jednotlivých  položiek so špecifikáciou.



ks cena bez DPH / ks
SPOLU cena bez 



DPH
SPOLU cena s DPH



1. Položka č. 1: Pneumatika 275/40 R21  107Y  letná,    KUMHO  107Y  PS71 ECSTA  ( C, A, 73dB) 4 129,00 €        516,00 €          619,20 €        



2. Položka č. 2: Pneumatika 225/55 R17  101W  letná,  NEXEN  101W   N-FERA SU1  XL  (C, B, 71dB) 4 71,00 €           284,00 €          340,80 €        



3. Položka č. 3: Pneumatika 215/65 R17  99T   zimná,  FIRESTONE  103H  Winterhawk 4  (C, B, 71dB) 8 91,00 €           728,00 €          873,60 €        



Položka č. 4: Pneumatika 215/65 R17 99V   letná,   NEXEN  103V    N-FERA PRIMUS XL  (B, B, 71dB)   (4ks) 73,00 €           584,00 €          700,80 €        



Položka č. 4: Pneumatika 215/65 R17 99V   letná,   NOKIAN  103V   WetProof   SUV XL (C, A, 69dB)   (4ks) 89,00 €           712,00 €          854,40 €        



5. Položka č. 5: Pneumatika 225/60 R17  97H   zimná,  FIRESTONE  99H  Winterhawk 4  (D, B, 71dB) 8 85,00 €           680,00 €          816,00 €        



6. Položka č. 6: Pneumatika 225/60 R17  99H   letná,  NEXEN  99H   N-BLUE  HD plus  (C, B, 70dB) 8 65,00 €           520,00 €          624,00 €        



7. Položka č. 7: Pneumatika 255/70 R16  111Q   záberová,  CROSSWIND (POR) 115/112Q  Mud Terrain 20 132,00 €        2 640,00 €       3 168,00 €     



60          6 664,00 €        7 996,80 € 



Čas / lehota plnenia zmluvy:



05.09.2022 08:00:00 - 30.09.2022 12:00:00



poznámka k položke č. 1



poznámka k položke č. 7



Technická špecifikácia predmetu zákazky



spolu:



4. 8



KUMHO je značka strednej triedy vynikajúcej kvality s výborními parametrami totožnými ako pri 



prémiových značkách pneumatík



V kategórii terénnych pneumatík Vám ponúkame výbornú pneumatiku CROSSWIND MT určenú 



výlučne do terému v prevedení "MUD-TERRAIN" (80% terén - 20% cesta) nakoľko v 



požadovaných značkách pneu. nie sú v danom prevedení dostupné žiadné iné pneumatiky. 



Ponúkané pneumatiky spĺňajú všetky kvalitatívne požiadavky a sú i s vyšším indexom nosnosti 



(115/112Q), ako požadujete.



ako referenciu uvádzame, že danné pneumatiky používajú aj LESY SR na svojich vozidlách FORD 



Ranger i v tých najťažších podmienkach.



Pri terénnych pneumatikách v prevedení "MUD-TERRAIN" platí výnimka z európskeho 



parlamentu, kde nemusí výrobca uvádzať hodnoti na štítku. (nie je možné pri nich merať 



hlučnosť, valivý odpor atď. ... ) CROSSWIND Mud terrain
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