
 
Č. p.: AOMVAS-2-82-13/2021       Výtlačok číslo:  

          Počet listov:  

          Prílohy:  

 

 

 

KÚPNA ZMLUVA 

č. AOMVAS-1-107/2021 

uzatvorená podľa §56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Kupujúci :    Automobilové opravovne Ministerstva vnútra   

   Slovenskej republiky, a.s.  

sídlo:   Sklabinská 20, 831 06 Bratislava 

zapísaný:   v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

   odd.: Sa vl. č. 4804/B 

v mene ktorého koná:   Mgr. Michal Šula, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva  

   Mgr. Miroslav Belica, člen predstavenstva 

   Mgr. Ján Gajdoš, člen predstavenstva  

   Ing. Marek Václavík, člen predstavenstva  

IČO:   44855206 

IČ DPH:   SK2022850203 

DIČ:   2022850203 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

číslo účtu:   0070 0035 5129/8180 

IBAN:   SK93 8180 0000 0070 0035 5129 

E-mail:   lubomir.valky@aomvsr.sk 

Tel. kontakt:   +421 911748271   

 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

 a  

 

1.2. Predávajúci:     NICHOLTRACKT s.r.o. 

sídlo:   Fiľakovská cesta 24 

   984 01 Lučenec 

zapísaný:  v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro 

vložka č. 1131/S 

v mene ktorého koná:   Milan Kulich - konateľ  

   JUDr. Rudolf Kulich - konateľ 

IČO:   31583466 

IČ DPH:   SK2020464952 

DIČ:   2020464952 

bankové spojenie:   Tatra banka a.s. 

IBAN:   SK71 1100 0000 0026 2917 0743 

E-mail:   nicholtrackt@nicholtrackt.sk 

Tel. kontakt:   +421  

 

 (ďalej len „predávajúci“) 

 



Článok II. 

Preambula 

 

2.1 Predávajúci je obchodnou spoločnosťou podnikajúcou v oblasti veľkoobchod a maloobchod .  

2.2 Kupujúci je obchodnou spoločnosťou, ktorého zakladateľom je Ministerstvo vnútra SR, a ktorého úlohou 

je zabezpečiť plnenia a úlohy najmä v oblasti servisu, opráv, údržby, vývoja a úpravy automobilovej a 

špeciálnej techniky.  

2.3 Kupujúci predpokladá, že počas doby trvania tejto zmluvy bude od predávajúceho nakupovať zimné 

pneumatiky (ďalej len „tovar“) v špecifikácií a na dobu určenú z podľa výsledku výzvy v Dynamickom 

nákupnom systéme.  

Presná špecifikácia tovaru/ov, tvorí prílohu č 1 tejto zmluvy.  

2.4 V súvislosti s potrebami kupujúceho sa uskutočnilo verejné obstarávanie vo forme výzvy v Dynamickom 

nákupnom systéme, ktorého úspešným uchádzačom sa stal predávajúci, pretože predložil najvýhodnejšiu 

ponuku. Výsledkom verejného obstarávania je preto uzatvorenie tejto zmluvy na dodanie predmetu 

zákazky medzi verejným obstarávateľom ako kupujúcim na jednej strane a úspešným uchádzačom ako 

predávajúcim na strane druhej.  

 

Článok III. 

Predmet zmluvy  

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim o podmienkach dodania a záväzok 

predávajúceho za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať nový, doposiaľ nepoužívaný tovar/y 

špecifikované v prílohe č.1 tejto zmluvy a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru 

dohodnutú v článku IV. tejto zmluvy . 

3.2 Špecifikácie tovarov, ktoré sú predmetom dodania sú prílohou č. 1 tejto zmluvy:  

3.3 Predávajúci a kupujúci uzatvára túto zmluvu s predpokladanou dobou do 15.10.2021.  

 

Článok IV. 

Kúpna cena  

 

4.1 Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z.. 

4.2 Kúpna cena za predmet zmluvy je daná sumou: 

Cena predmetu zákazky v Euro bez DPH     54 442,80 

Výška a sadzba DPH       10 888,56 

Cena predmetu zákazky v Euro s DPH     65 331,36 

Slovom: šesťdesiatpäťtisíctristitridsaťjedna 36/100 Eur s DPH 

4.3 Kúpna cena za predmet zmluvy je dohodnutá ako konečná a nemenná, a zahŕňa všetky poplatky a náklady 

súvisiace s dodávkou tovaru, t.j. najmä DPH, clo, dovoznú prirážku, obaly, poistné, náklady na dodávku do 

miesta určeného kupujúcim, náklady vyplývajúce zo záručných podmienok.  

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu na základe faktúry, ktorá bude 

okrem jednotkových cien obsahovať aj presný názov tovarov a počet kusov.  

4.5 Predávajúci vystaví faktúru do 15 dní po dodaní tovaru a jeho prevzatí kupujúcim v mieste dodania a odošle 

ju v dvoch výtlačkoch na adresu kupujúceho uvedenú v čl. I. tejto kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou 

faktúry bude jeden rovnopis dodacieho listu podpísaný oprávnenou osobou kupujúceho a jeden rovnopis 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 74 ods.1 zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, číslo tejto rámcovej dohody a 

príslušnej kúpnej zmluvy.    

Článok V. 

Platobné podmienky 

 

5.1 Kupujúci zaplatí faktúru formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia preddavku alebo 

zálohovej platby. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu pri 

splnení podmienok uvedených v tejto zmluve. Platobná povinnosť kupujúceho sa bude považovať za 

splnenú v deň, keď bude z účtu kupujúceho odpísaná príslušná suma v prospech účtu predávajúceho.   



5.2 Kupujúci je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry alebo jej povinných príloh 

a vrátiť faktúru bez zaplatenia najneskôr do uplynutia lehoty splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry 

prestane plynúť lehota jej splatnosti. Nová 30-dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia novej 

opravnej faktúry.  

5.3 Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho 

záväzkov, najmä včasným dodaním predmetu zmluvy v dohodnutom množstve a kvalite, potvrdením 

dodacieho listu kupujúcim a riadnym a včasným doručením faktúry kupujúcemu.   

5.4 Obálka, v ktorej bude faktúra odoslaná, musí byť označená „FAKTÚRA“. Faktúra musí byť odoslaná 

doporučene.   

 

Článok VI. 

Dodacie podmienky 

 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom plnení predmetu zmluvy, podľa možností predávajúceho a potrieb 

kupujúceho.  

6.2 Predmet zmluvy uvedený v čl. II. ods. 1 tejto kúpnej zmluvy bude dodaný na základe preberacích a 

odovzdávacích protokolov najneskôr do 10.10.2021.  

6.3 Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste 

plnenia. Miestom plnenia sú prevádzky kupujúceho: 

6.3.1 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Bytčianska 112, 010 01 Žilina 

6.4 Predávajúci je povinný vyrozumieť zástupcu kupujúceho (doporučeným listom alebo e-mailom) o 

pripravenosti predmetu zmluvy alebo jeho časti k odovzdaniu - prevzatiu, najneskoršie 2 dni vopred.  

6.5 Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán preberací protokol, 

podpísaním ktorého sa považuje tovar za prevzatý.  

 

Článok VII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

7.1 Kupujúci má povinnosť prevziať predmet zmluvy v deň určený predávajúcim pri splnení podmienky 

uvedenej v článku V. ods. 4. tejto zmluvy a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 

7.2 Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom zmluvy, dodať 

predmet  zmluvy kupujúcemu v dohodnutom termíne a množstve, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, 

vyhotovení a umožniť jeho prevzatie.  

7.3 Predávajúci vyhlasuje, že spĺňa podmienky podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zákon neustanovuje 

inak, v prípade porušenia tohto ustanovenia sa postupuje podľa článku XI., bodu 1, písm. b) tejto zmluvy. 

7.4 Predávajúci vyhlasuje, že jeho subdodávatelia spĺňajú podmienky podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak 

zákon neustanovuje inak, v prípade porušenia tohto ustanovenia sa primerane postupuje podľa článku XI., 

bodu 1. tejto zmluvy.  

  

Článok VIII. 

Záruka a zodpovednosť za škodu 

 

8.1 Na dodávaný predmet zmluvy vrátane príslušenstva a výbavy je dohodnutá záručná doba 36 mesiacov. 

Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. 

8.2 Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná vada, je predávajúci povinný 

poškodený tovar vymeniť, čo bude vykonané bez úhrady najneskoršie do 30 dní od reklamovania vady.  

8.3 Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť závady, ktoré boli spôsobené neodbornou montážou, údržbou a 

používaním v rozpore s obvyklým spôsobom užívania. 

8.4 Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie tovaru) prechádza na kupujúceho v deň 

podpisu preberacieho protokolu predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať 

tovar poškodený alebo inak nekompletný.  

8.5 V prípade reklamácií predmetu zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka 

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

 



Článok IX. 

Sankcie 

 

9.1 Ak predávajúci nedodrží dobu dodania dohodnutú v tejto kúpnej zmluve, zaplatí kupujúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru. Základom pre výpočet je cena s DPH. 

9.2 Ak predávajúci nevybaví reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 

100,- EUR a to za každý aj začatý deň omeškania. 

9.3 Ak kupujúci nezaplatí faktúru včas, zaplatí predávajúcemu úrok z omeškania podľa § 369 ods.2 

Obchodného zákonníka. 

9.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky na náhradu škody. 

9.5 Oprávnená zmluvná strana oznámi povinnej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo forme penalizačnej 

faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že penalizačná faktúra kupujúceho môže byť jednostranne započítaná 

voči faktúre predávajúceho za dodanie tovaru. 

9.6 Dohodnuté sankcie zaplatí povinná strana strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich písomného uplatnenia. 

 

Článok X. 

Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo 

 

10.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru predávajúcim v mieste 

dodania.  

10.2 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru odovzdaním tovaru predávajúcim v mieste dodania. 

 

Článok XI. 

Zánik zmluvy 

 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že môžu od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia 

zmluvných povinností v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka, za ktoré sa považujú: 

a) omeškanie s dodaním tovaru viac ako 3 dní. 

b) ak dôjde k výmazu predávajúceho, ako partnera verejného sektora počas trvania platnosti a účinnosti 

tejto zmluvy, 

c) omeškanie predávajúceho s reklamáciou o viac ako 30 dní, 

d) omeškanie kupujúceho s úhradou faktúry viac ako 30 dní, 

e) neodstránenie vád predávajúcim v lehote dohodnutej na vybavenie reklamácie, 

f) dodanie vadného tovaru. 

11.2 Zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán.  

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

12.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 15.10.2021. Pred uplynutím dohodnutej doby, na ktorú je 

zmluva uzatvorená, platnosť a účinnosť zmluvy skončí vyčerpaním finančného limitu uvedeného v bode 

4.2 tejto zmluvy. 

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované 

a rušené iba formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto zmluvy, podpísaných oprávnenými 

zástupcami obidvoch zmluvných strán s výnimkou zmeny kontaktných údajov, kedy postačí jednostranné 

písomné oznámenie o zmene adresované druhej zmluvnej strane.   

12.3 Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky. Ak nie je dohodnuté v tejto 

zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka 

a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

12.4 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia 

platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije 

úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

12.6 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 



predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva bude zverejnená v centrálnom 

registri zmlúv Slovenskej republiky. Ďalej súhlasia, že jej zverejnením nebude porušené ani ohrozené 

obchodné tajomstvo ani porušené zverejnenie dôverných informácií.  

12.7 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden rovnopis dostane 

predávajúci a dva rovnopisy dostane kupujúci. 

12.8 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne po vzájomnej dohode 

a na základe výsledkov verejného obstarávania.  

12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť 

k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, 

že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, jej obsah je pre nich dostatočne určitý 

a zrozumiteľný a na znak bezvýhradného súhlasu a vôle plniť záväzky z nej vyplývajúce ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

12.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

 Príloha č.1 Cena a špecifikácia tovaru o počte listov     2 

 

 

V Lučenci, dňa       V Bratislave, dňa 

 

 

Za predávajúceho      Za kupujúceho  

 

 

-----------------------------------  ----------------------------------- 

Michal Kulich      Mgr. Michal Šula 

Konateľ  generálny riaditeľ a 

predseda predstavenstva 

        

 

 

 

       ----------------------------------- 

       Mgr. Ján Gajdoš 

       člen predstavenstva 

 

 

 

 

 

 



                Príloha č. 1 

                k AOMVAS-1-107/2021 

 

Cena a špecifikácia zimných pneumatík 

Trenčín 

Názov pneumatiky doplní uchádzač 

Rozmer 

pneumatiky 

Váhový a 

rýchlostný 

koeficient 

Počet 

kusov 

Cena v Euro 

za počet 

kusov Cena v Euro za počet kusov 

€/ks bez DPH 

bez 

DPH výška sadzba DPH s DPH 

Matador 165/70 R14 81T TL MP54 165/70 R14 81T 20     

Matador 175/65 R14 82T TL MP93 Nordicca 175/65 R14 82T 4     

Matador 185/55 R15 86H XL TL MP93 Nordicca 185/55 R15 82T 18     

Matador 185/65 R15 88T TL MP92 185/65 R15 88T 60     

Matador 195/65 R15 91H TL MP93 195/65 R15 91H 120     

Continental 195/65 R15 91H TL WinterContact TS 

870 195/65 R15 91H 40     

Matador 205/55 R16 91H TL MP93 Nordicca 205/55 R16 91H 100     

Bridgestone 205/55 R16 91H TL Blizzak LM001 

EVO 205/55 R16 91H 40     

Matador 205/55 R16 94V XL TL MP93 Nordicca 205/55 R16XL 94H 6     

Matador 215/65 R16 102H XL TL MP93 Nordicca 215/65 R16 98T 4     

Matador 205/65 R16 107/105T C TL Nordicca Van 205/65 R16C 106T 4     

Matador 215/70 R16 104H XL TL MP93 Nordicca 215/70 R16 100H 32     

Barum 215/70 R16 100H FR TL POLARIS 5 215/70 R16 100H 40     

Matador 225/60 R17 103V XL FR TL MP93 Nordicca 225/60 R17 99H 20     

Barum 225/60 R17 103V XL FR TL POLARIS 5 225/60 R17 99H 32     

Continental 235/65 R17 108H XL FR TL TS850 P 

SUV 235/65 R17XL 108H 4     

Matador 225/70 R15 112/110R C TL Nordicca Van 225/70  

R15C 112/110 

R 4     

Matador 215/65 R16 109/107T C TL Nordicca Van 215/65 R16C 106T 12     

Matador 215/60 R17 109/107T MP93 Nordicca 2015/60 R17C 104T 12     

 

 

 

 



Prešov 

Názov pneumatiky doplní uchádzač 

Rozmer 

pneumatiky 

Váhový a 

rýchlostný 

koeficient 

Počet 

kusov 

Cena v Euro za počet 

ksEuro/ks bez DPH 

Cena v Euro za počet kusov 

bez DPH výška sadzba DPH s DPH 

Matador 165/70 R14 81T TL MP54 165/70 R14 81T 8     

Matador 185/55 R15 86H XL TL MP93 Nordicca 185/55 R15 82T 12     

Matador 185/60 R14 82T TL MP93 Nordicca 185/60 R14 82T 16     

Matador 185/65 R14 86T TL MP93 Nordicca 185/65 R14 86T 2     

Matador 185/65 R15 88T TL MP92 185/65 R15 88T 50     

Matador 185/65 R15 88T TL MP93 Nordicca 185/65 R15 88T 4     

Matador 195/65 R15 91H TL MP93 195/65 R15 91H 84     

Continental 195/65 R15 91H TL WinterContact TS 870 195/65 R15 91H 4     

Goodyear 205/50 R17 93V XL FP TL UG Performance+ 205/50 R17 93V 4     

Bridgestone 205/55 R16 91H TL Blizzak LM001 EVO 205/55 R16 91H 28     

Matador 205/55 R16 94V XL TL MP93 Nordicca 205/55 R16 94H 26     

Matador 205/65 R16 107/105T C TL Nordicca Van 205/65 R16 107/105T 4     

Goodyear 215/55 R17 98V XL FP TL UG Performance+ 215/55 R17 98V 4     

Matador 215/60 R17 109/107T MP93 Nordicca 215/60 R17C 109/107T 32     

Matador 215/65 R16 102H XL TL MP93 Nordicca 215/65 R16 98H 2     

Matador 215/65 R16 109/107T C TL Nordicca Van 215/65 R16C 109/107T 12     

Matador 215/70 R15 109/107T C TL MPS530 215/70  R15C 109/107T 10     

Barum 215/70 R16 100H FR TL POLARIS 5 215/70 R16 100T 80     

Continental 215/70 R16 104H FR TL TS850 P SUV 215/70 R16 104H 8     

Matador 225/40 R18 92V XL FR TL MP93 Nordicca 225/40 R18 92V 2     

Continental 225/45 R18 95V XL FR TL WinterContact 

TS 870 P 225/45 R18 95V 4     

Matador 225/60 R17 103V XL FR TL MP93 Nordicca 225/60 R17 99H 44     

235/60R17 106V XL FR WinterContact TS 850 P 235/65 R17 106H 8     

235/70R16 106H FR MP72 Izzarda A/T 2 235/70 R16 106T 4     

235/85R16 120/116R, Yokohama, GEOLANDAR A/T 

G015 235/85 

235/85R16 

120/116R,  4     

265/70R16 112H FR MP72 Izzarda A/T 2 265/70 R16 112H 4     

 
 


