
Kúpna zmluva č. Z20231146_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: AKRA CLEAN s. r. o.
Sídlo: Klincová 37/A, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 52792510
DIČ: 2121146247
IČ DPH: SK2121146247
Bankové spojenie: IBAN: SK07 0900 0000 0051 9196 5229, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0914330832

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sypký sorbent
Kľúčové slová: sorbent
CPV: 24320000-3 - Základné organické chemikálie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Sypký sorbent

Funkcia

Sypký sorbent na odstraňovanie /absorbovanie olejových škvŕn, ropných látok z betónu, zámkových dlažieb, cestného asfaltu -
vozoviek.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Sypký sorbent - 10 kg balenie. ks 215

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Technické vlastnosti sorbentu:

- nízka prašnosť

- zaisťuje veľmi dobrú a rýchlu sorpciu

- sorbuje pohonné hmoty a mazivá, oleje,

- sorpčná kapacita oleja min. 10 L

- sorpčná kapacita vody min. 12L

- sorbent určený na upratanie ropných produktov a 
kvapalín z vozoviek a komunikácií po dopravných 
nehodách
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia - strediská Trenčín, Považská Bystrica, Prievidza.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy

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 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..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 3 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.

Splatnosť faktúry 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry.

Objednávateľ požaduje predložiť užívateľskú dokumentáciu výrobku (návod na použite) ku všetkým položkám predmetu 
zákazky do 3 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy

Objednávateľ požaduje predloženie certifikátu výrobku, alebo náležitosti podľa zákona  č. 56/2018 z. z. o posudzovaní zhody 
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu  a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 3 kalendárnych dní od 
uzavretia Zmluvy

Objednávateľ požaduje predloženie protokolu o vykonaných skúškach podľa príslušných platných slovenských technických 
noriem alebo zahraničných noriem zavedených do sústavy technických noriem v Slovenskej republike ku všetkým položkám 
predmetu zákazky do 3 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy

Všetky predkladané dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku (akceptovaný je aj český jazyk) .

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky.

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:

27.02.2023 12:00:00 - 31.03.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 215,0000

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
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 696,35 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 035,62 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 23.02.2023 12:42:00

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

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