
Kúpna zmluva č. Z202211732_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, Slovenská republika
IČO: 35555777
DIČ: 2021772544
IČ DPH: SK2021772544
Bankové spojenie: IBAN: SK6881800000007000409705SWIFTBICSP
Telefón: +421917626479

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: Nákup zimných kolies
Kľúčové slová: pneumatiky, disky, vozidlá
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:

Zoznam položiek:

1. Zimné kolesá pre Seat Arona

2. Zimné kolesá pre Kia Ceed

Položka č. 1: Zimné kolesá pre Seat Arona

Funkcia

Potreba nákupu zimných kolies - pneumatík a diskov na zabezpečenie prevádzkových potrieb, vrátane dopravy do miesta 
plnenia.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pneumatiky: množstvo ks 16

Pneumatiky: šírka mm 205

Pneumatiky: výška % šírky 60

Pneumatiky: priemer palec 16

Disky kolies: množstvo ks 16

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pneumatiky:

- rok výroby: 2022 áno
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- druh: R áno

- index záťaže: min. 92 áno

- index rýchlosti: min. H áno

- druh: C1 áno

- sezóna: zimné áno

- efektivita paliva/spotreba paliva/valivý odpor: min. C áno

- priľnavosť za mokra: min B áno

Disky kolies:

- šírka disku: 6.0 áno

- výška pätky disku: J áno

- priemer disku: 16 áno

- číslo ET (zális disku): 45 áno

- PCD (rozteč): 5 x 100 áno

- stredová diera: 57,1 mm áno

- materiál: min. plechové áno

Vozidlo:

- Seat Arona, 2022, 999 cm3, 81 kW áno

- nie je vybavené systémom TPMS

Položka č. 2: Zimné kolesá pre Kia Ceed

Funkcia

Potreba nákupu zimných kolies - pneumatík a diskov na zabezpečenie prevádzkových potrieb, vrátane dopravy do miesta 
plnenia.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pneumatiky: množstvo ks 4

Pneumatiky: šírka mm 205

Pneumatiky: výška % šírky 55

Pneumatiky: priemer palec 16

Disky kolies: množstvo ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pneumatiky:

- rok výroby: 2022 áno

- druh: R áno

- index záťaže: min. 91 áno

- index rýchlosti: min. H áno

- druh: C1 áno

- sezóna: zimné áno

- efektivita paliva/spotreba paliva/valivý odpor: min. C áno

- priľnavosť za mokra: min B áno

Disky kolies:

- šírka disku: 6,5 áno

- výška pätky disku: J áno

- priemer disku: 16 áno

- číslo ET (zális disku): 50 áno

- PCD (rozteč): 5 x 114,3 áno

- stredová diera: 67,1 mm áno
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- min. plechové áno

Vozidlo:

- Kia Ceed, 2022, 1482 cm3, 117,5 kW áno

- nie je vybavené systémom TPMS

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Miesto plnenia: Moldava nad Bodvou

2. Dodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) k momentu uzatvorenia zmluvy ako aj počas celej doby jej platnosti.

3. Požadované doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky:

3a.) podrobný rozpis ocenených položiek v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 (cenová a technická špecifikácia) potvrdený 
dodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa). V prílohe č. 1 musí byť ocenená každá položka 
vyšpecifikovaná objednávateľom.

4. Doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uchádzač predloží:

4a.) elektronicky, t. j. prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v notifikačnej e-mailovej správe "Výsledok 
výberového konania", ktorým elektronická platforma EKS informuje dodávateľa o výsledku výberového konania,

4b.) s predmetom e-mailovej správy "SÚŤAŽ - zimné kolesá - doklady",

4c.) vo forme farebne naskenovaných originálov vo formáte .pdf, .jpg,

4d.) najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy prostredníctvom elektronickej platformy EKS,

5. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodať:

- nové (nie protektorované), nejazdené, nepoužívané pneumatiky,

- nové, nepoužívané a nejazdené disky kolies,

- pneumatiky obuté na diskoch,

- v prípade smerových pneumatík sa požaduje rovnaký počet komponentov na pravú aj ľavú stranu,

- komplety vyvážené vrátane ventilov a dopravy do miesta plnenia.

6.  Dodávateľ prehlasuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy nie je zaťažený právami tretích osôb.

7. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia riadne, včas, bez akýchkoľvek vád alebo tiarch, vo vlastnom mene, na 
vlastnú zodpovednosť a v množstve a kvalite podľa podmienok dohodnutých v  tejto zmluve a OPEP-e.

8. Ak dodávateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú celkovú zmluvnú cenu uvedie v zložení: - 
navrhovaná celková zmluvná cena v EUR bez DPH, - sadzba DPH a výška DPH v EUR, - navrhovaná celková zmluvná cena v
EUR vrátane DPH. Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú zmluvnú cenu s DPH a na skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke (Príloha č. 1).

9. K cene bude dodávateľ, ktorý je platiteľom DPH fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie. V 
prípade, ak dodávateľ ku dňu uzatvoreniu zmluvy nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok 
na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.

10. Ponukové jednotkové ceny uvedené v Rozpise ocenených položiek (položky vo funkčnej a technickej špecifikácii 
predmetu) v Prílohe č. 1 sú maximálne a záväzné počas účinnosti tejto zmluvy a ich zmena nie je prípustná, okrem zmeny 
zákonnej  sadzby DPH. V cene sú započítané všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto plnenia, vrátane jeho 
naloženia a vyloženia, obutia, vyváženia, prepravných nákladov, balenia, ako aj všetky ostatné náklady spojené s plnením 
predmetu zákazky dodávateľom.

11. Lehota dodania tovaru:

11a.) dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v lehote najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní t. j. upresnenej v uzavretej 
zmluve v bode 3.2 Čas/lehota plnenia zmluvy,

11b.) dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v pracovných dňoch t. j. pondelok - piatok od 07.00 hod do 15.00 hod; ďalej sa 
zaväzuje, že oznámi kontaktnej osobe objednávateľa telefonicky alebo formou elektronickej pošty (email) predpokladaný 
termín/čas doručenia minimálne 1 deň vopred,

11c.) nedodržanie tohto termínu považuje objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy.

12. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu prípadných vád tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení, pričom oznámenie vád
(reklamácia) musí byť vykonané písomne. Reklamáciu možno v uvedenej lehote uplatniť aj telefonicky, v takomto prípade 
reklamáciu uplatní objednávateľ písomne najbližší nasledujúci pracovný deň.

13. Objednávateľ považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy:
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13a.) nedodržanie lehoty dodania tovaru,

13b.)  nedodržanie kvality dodaného tovaru,

13c.) nedodržanie zmluvných jednotkových cien,

13d.) nepredloženie požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uvedených 
v bode 3.,

13e.)  predloženie dokladov, ktoré nespĺňajú podmienky a požiadavky objednávateľa,

13f.) nesplnenie podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) alebo f) ZVO k momentu uzavretia zmluvy.

14. Súčasťou rámcovej dohody sú Obchodné podmienky elektronickej platformy v aktuálnom znení.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Príloha č. 1 - Rozpis ocenených položiek.xlsx Príloha č. 1 - Rozpis ocenených položiek.xlsx

Príloha č. 2 - Vlastný návrh plnenia.xlsx Príloha č. 2 - Vlastný návrh plnenia.xlsx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Moldava nad Bodvou
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.11.2022 00:00:00 - 18.11.2022 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
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: 2 125,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 550,00 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.
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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 Z202211732

V Bratislave, dňa 28.10.2022 11:50:01

Objednávateľ:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
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
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PODROBNÝ ROZPIS OCENENÝCH POLOŽIEK Príloha č. 1

P. č. Názov 
Merná 

jednotka
Množstvo

Jednot. cena        

v € bez DPH

Celková cena         

v € bez DPH

a b c d e f

Zimné kolesá Seat Arona

1 Pneu. 205/60R-16TL  92H  ROTALLA   S-130   M+S     3PMSF (C, B, 70dB) ks 16 57,000 € 912,00 €

2 Disk   6,0Jx16  ET-45  (5x100) 57,1 (KFZ 6955) ks 16 49,000 € 784,00 €

Zimné kolesá Kia Ceed

3 Pneu. 205/60R-16TL  92H  ROTALLA   S-130   M+S     3PMSF (C, B, 70dB) ks 4 56,250 € 225,00 €

4 Disk   6,5Jx16  ET-50  (5x1114,3) 67,1 (KFZ 6595) ks 4 51,000 € 204,00 €

disk SEAT Arona Disk KIA ceed

Poznámka:

povinné údaje, vyplní uchádzač

* nehodiace sa preškrtnúť

Názov zákazky: Nákup zimných kolies

Celková cena spolu v € s DPH: 2 550,00 €

Dodávateľ: 

A.R.S. spol. s r.o.  Medený Hámor 4 , 974 01  Banská Bystrica , IČO:  31560270

Celková cena spolu v € bez DPH: 2 125,00 €

20% DPH v €: 425,00 €

Zimné kolesá pre Seat Arona vr. obutia, vyváženia, dopravy  - 

celková cena spolu v € bez DPH:
1 696,00 €

meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby

Zimné kolesá pre Kia Ceed vr. obutia, vyváženia, dopravy  - 

celková cena spolu v € bez DPH:

Sme / nie sme platcami DPH*

V Banskej Bystrici,   dňa:  28.10. 2022

429,00 €

1



VLASTNÝ NÁVRH PLNENIA ZÁKAZKY Príloha č. 2

Obchodný názov/značka

Technické parametre požadované objednávateľom navrhnuté dodávateľom

šírka 205 mm 205 mm

výška 60 % šírky 60 % šírky

druh R R

priemer 16 palcov 16 palcov

index záťaže min. 92 min. 92

index rýchlosti min. H min. H

druh C1 C1

sezóna zimné zimné

efektivita paliva/spotreba paliva/valivý odpor min. C min. C

priľnavosť za mokra min. B min. B

rok výroby 2022 2022

Obchodný názov/značka

Technické parametre požadované objednávateľom navrhnuté dodávateľom

šírka disku 6,0 6,0

výška päty disku J J

priemer disku 16 16

číslo ET (zális disku) 45 45

PCD (rozteč) 5 x 100 5 x 100

stredová diera 57,1 mm 57,1 mm

materiál min. plechové plechové

Obchodný názov/značka

Technické parametre požadované objednávateľom navrhnuté dodávateľom

šírka 205 mm 205 mm

výška 55 % šírky 55 % šírky

druh R R

priemer 16 palcov 16 palcov

index záťaže min. 91 min. 91

index rýchlosti min. H min. H

druh C1 C1

sezóna zimné zimné

efektivita paliva/spotreba paliva/valivý odpor min. C min. C

priľnavosť za mokra min. B min. B

rok výroby 2022 2022

Obchodný názov/značka

Technické parametre požadované objednávateľom navrhnuté dodávateľom

šírka disku 6,5 6,5

výška päty disku J J

priemer disku 16 16

číslo ET (zális disku) 50 50

PCD (rozteč) 5 x 114,3 5 x 114,3

stredová diera 67,1 mm 67,1 mm

materiál min. plechové plechové

V Banskej Bystrici,   dňa:  28.10. 2022

meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby

6,5Jx16  ET-50  (5x114,3) 67,1 (KFZ 6595)

205/60R-16TL  92H  ROTALLA   S-130   M+S     3PMSF (C, B, 70dB)

Zimné kolesá pre Seat Arona

Pneumatiky

Disky

6,0Jx16  ET-45  (5x100) 57,1 (KFZ 6955)

Názov zákazky: Nákup zimných kolies

Zimné kolesá pre Kia Ceed

Pneumatiky

205/55R-16TL  91H  ROTALLA   S-130   M+S     3PMSF (C, B, 70dB)

Disky

Dodávateľ: 

A.R.S. spol. s r.o.  Medený Hámor 4 , 974 01  Banská Bystrica , IČO:  31560270
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202211732


Zákazka


Identifikátor Z202211732


Názov zákazky Nákup zimných kolies


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/330830


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 28.10.2022 7:27:08


Hash obsahu návrhu plnenia ieF0x8cAKhaJZ0YbmHIIzy8fLtScLd7FN2+rGGI29lI=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Podrobný rozpis položiek aj so špecifikáciou tovaru prikladáme v prílohe.


Prílohy:
Príloha č. 1 - Rozpis ocenených položiek .pdf
Príloha č. 2 - Vlastný návrh plnenia .pdf
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