Príloha č.2
Návrh:

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
„Servis a opravy motorových vozidiel Mesta Lipany“
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Článok 1.
Zmluvné strany
Mesto Lipany
Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
327 379
2020711572
Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany
VÚB Prešov, č. účtu: 2728572/0200, Prima banka
3411494002/5600
Oprávnené osoby zastupujúce objednávateľa
- vo veciach zmluvy:
Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
- v technických veciach: Mgr. Emil Jacko, prednosta MsÚ
(ďalej len „objednávateľ“)
1.1.

Objednávateľ:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
Adresa:
Bankové spojenie:

1.2.

Poskytovateľ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
DIČ DPH?
Adresa /sídlo/:
Bankové spojenie:
Tel:
E-mail:
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu..............., oddiel: ........číslo vložky:........
(ďalej len „poskytovateľ“)
(ďalej spoločnej aj „zmluvné strany“)
uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu a s odkazom na ustanovenia § 269 odsek 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto Rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb „Servis
a opravy motorových vozidiel Mesta Lipany (ďalej len „Zmluva“).
Článok 2.
Východiskové podklady
2.1.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 5.5.2015 predložená na
základe výzvy objednávateľa č. 5699/2015-Výst. zo dňa 27.4.2015 na predloženie cenovej
ponuky.
Článok 3.
Predmet plnenia

3.1.

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi služby, a to servis



3.2.

a opravu služobných osobných motorových vozidiel podľa požiadaviek objednávateľa, a to v
rozsahu týchto služieb:
vykonávanie servisu, opráv, prípadne iných služieb a prác poskytovateľom pre
objednávateľa, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou
súčasťou,
dodávka náhradných dielov, súčiastok a iného tovaru, potrebného pre opravu a servis
motorových vozidiel (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „poskytovanie služieb“).
Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby a dodaný tovar – náhradné diely a súčiastky,
podľa tejto zmluvy zaplatiť poskytovateľovi cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto
zmluve.
Článok 4.
Podmienky poskytnutia služby, miesto a termín plnenia

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Predmet zmluvy bude zo strany poskytovateľa vykonávaný na základe písomnej
objednávky vystavenej objednávateľom, ktorá musí obsahovať druh a objednané množstvo
služby alebo tovaru, termín a miesto dodania alebo poskytnutia služby.
Objednávka podľa bodu 4.1 zmluvy, ktorá bude písomne potvrdená objednávateľom
a poskytovateľom je pre zmluvné strany záväzná. Zároveň platí, že písomným potvrdením
objednávky zmluvné strany medzi sebou uzatvorili jednotlivú zmluvu o poskytnutí služby
za podmienok uvedených v potvrdenej objednávke a v tejto zmluve.
Pokiaľ nie je v objednávke uvedené inak, je miestom poskytnutia služby sídlo poskytovateľa
služby uvedeného v bode 1.2 zmluvy alebo jeho servisné pracovisko. Objednávateľ musí mať
možnosť odovzdania vozidla na výkon služby, resp. jeho prevzatie späť každý pracovný deň
v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Miesto prevzatia motorového vozidla za účelom poskytovania služieb od objednávateľa
a spätné odovzdanie vozidla po výkone služby objednávateľovi určí vždy objednávateľ
v písomnej objednávke podľa bodu 4.1 zmluvy a v závislosti od druhu požadovanej služby.
Objednávateľ potvrdí prevzatie poskytnutej služby na dodacom liste alebo preberacom
protokole, ktorý bude v dvoch vyhotoveniach, 1x pre každú zmluvnú stranu. Službu za
objednávateľa je oprávnená preberať len ním poverená osoba.
Termín dodania poskytovanej služby bude písomne dohodnutý v jednotlivých objednávkach,
tak ako to je dohodnuté v bode 4.1 zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje začať vykonávať službu, ktorá bola objednaná objednávateľom na
základe písomnej objednávky v súlade s bodom 4.1 zmluvy bezodkladne. Pre účely tejto
zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že slovom „bezodkladne“ sa rozumie doba 1 pracovný
deň.
Poskytnutá služba musí byť v súlade s požiadavkami a špecifikáciami uvedenými v prílohe č.
1 zmluvy, ako aj s príslušnými zákonmi, nariadeniami a technickými normami a štandardmi
platnými v EÚ a jej členských štátov, medzinárodnými a národnými štandardmi a riadnou
výrobnou praxou.
Ak poskytovateľ pri oprave alebo servise vozidiel zistí ďalšie poruchy, mimo tých ktorých
odstránenie bolo písomne objednané podľa bodu 4.1 zmluvy objednávateľom, je
poskytovateľ povinný o tejto skutočnosti bez
odkladne informovať objednávateľa, s ktorým dohodne ďalší postup. Bez súhlasu
a dodatočnej objednávky od objednávateľa nesmie poskytovateľ vykonať práce nad rozsah
pôvodnej objednávky.
Demontované náhradné diely a súčiastky je poskytovateľ povinný odovzdať
objednávateľovi, ktorý ak ich nebude potrebovať, ich môže ponúknuť poskytovateľovi na
odpredaj za dohodnutú cenu. Ak o tieto demontované náhradné diely a súčiastky nemá
záujem poskytovateľ ani objednávateľ, poskytovateľ je povinný zlikvidovať ich na vlastné

náklady.
Článok 5.
Cena a platobné podmienky
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi cenu za poskytnuté
služby vypočítanú na základe jednotkových cien vo výškach uvedených pre jednotlivé
položky v prílohe č.1 tejto zmluvy. Dohodnuté ceny sú bez DPH. Poskytovateľ k cene
vyúčtuje DPH vo výške stanovej všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase
vzniku daňovej povinnosti.
Po prevzatí vozidla poskytovateľ predbežne ocenení servis, na základe odhadovaného
množstva normohodín mechanických, elektrikárskych, klampiarskych a lakovacích prác a na
základe odhadovaného množstva súvisiaceho materiálu. Predbežné ocenenie odovzdá
poskytovateľ poverenému zamestnancovi objednávateľa pri odovzdaní vozidla.
Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po prevzatí poskytnutej služby
objednávateľom a po podpísaní dodacieho alebo preberacieho protokolu obidvoma
zmluvnými stranami. Dodací alebo preberací protokol vystavený podľa čl. 4 bodu 4.4 zmluvy
tvorí neoddeliteľnú súčasť každej faktúry vystavenej poskytovateľom. Poskytovateľ sa
zaväzuje vystaviť objednávateľovi faktúru na základe skutočného vykonaného množstva
normohodín mechanických, elektrikárskych, klampiarskych a lakovacích prác a na základe
skutočného použitého množstva súvisiaceho materiálu. Skutočná fakturovaná cena servisu
nesmie presiahnuť predbežné ocenenie podľa bodu 5.2 tohto článku o viac ako 10%.
Cenu za poskytnuté služby uhradí objednávateľ bezhotovostným prevodom na účet
poskytovateľa uvedený v bod 1.2 zmluvy na základe faktúr vystavených za skutočne
poskytnuté služby. Objednávateľ potvrdí vecnú správnosť faktúr do 7 dní od doručenia
faktúr. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované platnými
daňovými predpismi. Splatnosť faktúry je 30 dní.
Faktúra musí obsahovať okrem zákonom stanovených údajov aj stav tachometra v dobe
vykonávania servisu a údaje o použitom materiáli.
Článok 6.
Záruka a zodpovednosť za vady

6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

6.6

Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu všetkých služieb, ktorá musí byť na najvyššej odbornej
úrovni. Za vykonané služby poskytuje poskytovateľ záruku objednávateľovi záruku 12
mesiacov a za dodané náhradné diely 24 mesiacov, pričom v prípade poskytnutia dlhšej
záruky výrobcom náhradného dielu platí táto dĺžka záruky.
V prípade, že sa počas záručnej doby podľa bodu 6.1 zmluvy vyskytnú na poskytnutej službe
prípadne tovare (náhradnom diely) vady, odberateľ bezodkladne po ich zistení tieto
písomne oznámi poskytovateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že
termínom bezodkladne sa rozumie doba 1 pracovného dňa.
Právo zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba zaniká, ak nebolo uplatnené
v záručnej dobe.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať vozidlo so zjavnými, resp. neodstránenými
vadami až do doby ich odstránenia.
Lehoty na vykonávanie záručných opráv sú nasledovné:
- bežné, nenáročné opravy do 2 pracovných dní od písomného oznámenie vád,
- väčšie, náročnejšie opravy do 5 pracovných dní od písomného oznámenie vád.
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť poskytovanie služby zamestnancami, ktorí sú odborne
spôsobilí na výkon dojednanej služby.

Článok 7.
Trvanie zmluvy
7.1
7.2
7.3

7.4

Táto zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán alebo vyčerpania finančného limitu na predmet zmluvy.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
Táto Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií), povinne zverejňovanou Zmluvou a podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ odkladacia podmienka zverejnenia Zmluvy podľa
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník bude splnená neskôr ako
dôjde k faktickému začatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, pre vyporiadanie vzájomných
práv a povinností Zmluvných strán z titulu bezdôvodného obohatenia sa Zmluvné strany
zaväzujú aplikovať ustanovenia tejto Zmluvy. Plnenia prijaté a poskytnuté pred
nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú oproti právam z titulu
bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už v dobe faktického
začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dojednaním podľa
tohto odseku Zmluvy ostáva nedotknuté.
Článok 8.
Odstúpenie od zmluvy

8.1





8.2

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy
v prípade, ak poskytovateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší túto zmluvu podstatným
spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä ak aj po prvom písomnom
upozornení objednávateľa naďalej poskytovateľ vykonáva predmet tejto zmluvy v rozpore
so svojimi povinnosťami ustanovenými v tejto zmluve a v rozpore s podrobným
vymedzením predmetu zmluvy,
v prípade, ak poskytovateľ aj napriek prvému písomnému upozorneniu nebude dodržiavať
lehoty dohodnuté v čl. 6 bode 6.5 zmluvy,
v prípade, ak poskytovateľ hoci aj z nedbanlivosti opakovane poruší túto zmluvu
nepodstatným spôsobom,
v ďalších prípadoch, ktoré ustanovuje zákon.
Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ poruší svoju povinnosť
stanovenú v čl. 5 bode 5.4 zmluvy a k náprave nedôjde ani po písomnom upozornení zo
strany poskytovateľa.
Článok 9.
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto
Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.
9.2 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje
požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a

účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.
9.3 Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre
neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná
poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto
okolností a Zmluvné strany sa zaväzujú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne
plnenie Zmluvy.
9.4 Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z
ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných
ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto
Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením,
ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému
ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.
9.5 Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace
s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
9.6 Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrži Objednávateľ
a jeden rovnopis obdrží Poskytovateľ.
9.7 Akékoľvek Zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich
predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami.
9.8 Prílohy k tejto zmluve:
Príloha č.1 Cenová ponuka služieb servisu a opráv vozidiel

V Lipanoch , dňa ..................
Za objednávateľa:
Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta

V ......................, dňa .....................
Za poskytovateľa:

