
Kúpna zmluva č. Z202214957_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SKUBA SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo: Rožňavská 2, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46263594
DIČ: 2023303447
IČ DPH: SK2023303447
Telefón: +421948455259

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pneumatiky na nákladné vozidlo
Kľúčové slová: pneumatiky, pneumatiky pre nákladné vozidlá
CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pre motorové vozidlá; 34352100-0 - Pneumatiky pre nákladné 

vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pneu 315/80 R22.5

Funkcia

Pneumatiky na nákladné vozidlo TATRA.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

315/80 R22.5 ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

150L TL M+S

3PMSF 20 PR DHR4

Miesto dodania Trenčín

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

V zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 nesmú byť súčasne použité 
pneumatiky rôznych rozmerov a konštrukcií. Na rovnakej náprave musia byť použité iba zhodné pneumatiky. Zhodnou 
pneumatikou sa rozumie pneumatika s rovnakým rozmerom, konštrukciou, kategóriou použitia, názvom výrobcu alebo 
obchodnou značkou, indexom nosnosti, kategóriou rýchlosti a prierezu.
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Vrátane dopravy na miesto plnenia, pri dodaní tovaru bude pred montážou vykonaná obhliadka pneumatík.

Vrátane nákladov na dopravu.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet, vrátane uvedenia technických vlastností a názvu výrobcu dodaných 
pneumatík, do 3 dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 3 dní od uzavretia zmluvy.

Dodanie tovaru v pracovných dňoch od 07:00 do 13:30 hod.

Pneumatiky musia byť vyrobené najneskôr v roku 2021. Nový, doposiaľ nepoužívaný tovar.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby každá pneumatika bola vybavená homologizovaným štítkom EU.

Povinnosťou distribútora pneumatík na základe Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je bezplatné prevzatie opotrebovaných 
pneumatík a vystavenie potvrdenia o prevzatí.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol dodaný dodací list s cenovým rozpisom položky. Položku je potrebné uvádzať v 
rovnakom znení ako je uvedená v kúpnej zmluve, vrátane výrobcu.

Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej
položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky 
položky bez DPH, s DPH v Eur.

Nedodanie tovaru v súlade s technickými vlastnosťami predmetu zmluvy budú zmluvné strany považovať za podstatné 
porušenie kúpnej zmluvy.

Objednávateľ požaduje záručnú dobu na pneumatiky minimálne 24 mesiacov.

Dodanie tovaru do miesta dodania potvrdzuje objednávateľ písomne, a to podpísaním preberacieho protokolu, resp. 
dodacieho listu, kde sa potvrdí druh, množstvo a kompletnosť dodaného tovaru podľa špecifikácie. Dodací list bude po 
prebraní a podpísaní určeným zamestnancom objednávateľa tvoriť prílohu faktúry.

Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne, kvantitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii. Pri 
zistení kvalitatívnych nedostatkov vyznačí túto skutočnosť písomne v dodacom liste. Uznané reklamované kvalitatívne a 
kvantitatívne nedostatky predávajúci odstráni bezplatnou výmenou vadného tovaru alebo doplnením tovaru do jedného dňa od
uznania reklamácie.

Objednávateľ bude akceptovať ekvivalent k uvedeným typom dezénu na pneumatikách v prípade, ak sa typ dezénu uvedený 
objednávateľom nevyrába. Zmena typu dezénu bude možná až po dohode s objednávateľom.

Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu 
DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.

Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia.

Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 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..

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:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.12.2022 14:00:00 - 16.12.2022 15:00:00
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 4,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 515,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 818,00 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 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, 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 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.12.2022 13:42:01

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SKUBA SLOVAKIA s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3 


		2022-12-06T13:42:01+0100
	EKS PDF PODPIS




