
Kúpna zmluva č. Z20221211_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: AUTEX s.r.o.
Sídlo: Kragujevská 3679/22C, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36389714
DIČ: 2020117396
IČ DPH: SK2020117396
Bankové spojenie: IBAN: SK7509000000000351206553, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0908735277

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nemrznúce náplne
Kľúčové slová: nemrznúce zmesi do chladičov a ostrekovačov
CPV: 24951310-1 - Pripravené tekutiny na odmrazovanie; 24951311-8 - Prípravky proti 

zamŕzaniu; 24950000-8 - Špecializované chemické výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nemrznúce náplne.

Funkcia

Špeciálne nemrznúce kvapaliny do chladičov a ostrekovačov osobných áut, nákladných vozidiel a mechanizmov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov do -40°C ; (60 l 
balenie) ks 17

Nemrznúca zmes G10 (žltá) do -60°C ; (5 l balenie) ks 55

Nemrznúca zmes G11 (modrá) do -60°C ; (5 l balenie) ks 105

Nemrznúca zmes G12 (ružová) do -60°C; (5 l balenie) ks 40

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesta plnenia - strediská v Trenčianskom kraji - Považská Bystrica, Trenčín, Prievidza.
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Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

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

Veľkosť balenia sa môže líšiť od zadanej veľkosti. V prípade iných veľkostí balenia ako sú uvedené, je však potrebné 
navrhovanú veľkosť balenia (ekvivalent) odkonzultovať a odsúhlasiť obstarávateľom.

Dodávateľ pri stanovení jednotkovej ceny za mernú jednotku predmetu zákazky zahrnie dopravné náklady na dodanie 
predmetu zákazky, vrátane vykládky tovaru a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti 
spojené s plnením predmetu zákazky.

Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.

Dodanie tovaru požaduje obstarávateľ až na základe čiastkových objednávok od objednávateľa - faxových, mailových 
prípadne telefonických, kde bude uvedený druh tovaru a množstvo.

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.

Dodávateľ pri každej dodávke odovzdá objednávateľovi spolu s tovarom potvrdený dodací list, pričom na dodacom liste uvedie
údaje o druhu, kvalite, množstve a cene tovaru. Objednaný tovar bude dodaný a prevzatý splnomocnenou osobou uvedenou 
na dodacom liste.

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky, 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.

Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v 
súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy 
môže objednávateľ odstúpiť od 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:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.02.2022 10:00:00 - 31.08.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 450,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 940,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  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 elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20221211

V Bratislave, dňa 17.02.2022 12:54:01

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

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

Strana 3 z 3 





Vlastný návrh plnenia zákazky Z20221211


Zákazka


Identifikátor Z20221211


Názov zákazky Nemrznúce náplne


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/320309


Dodávateľ


Obchodný názov AUTEX s.r.o.


IČO 36389714


Sídlo Kragujevská 3679/22C, Žilina, 01001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 15.2.2022 12:28:01


Hash obsahu návrhu plnenia 0+n3BDPJnv3Wto9vAShV0dtgiJn7LksJa3zA9PYc1WI=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
AUTEX Zimný ostrekovač -40°C 50L 21
AUTEX Antifreeze OB-G10 -60°C 4L 67
AUTEX Antifreeze AL-G11 -60°C 4L 132
AUTEX Antifreeze D-G12 -60°C 4L 50


Prílohy:
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