NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26

Odbor ekonomiky a prevádzky
COMMGN ASSCSSMEHT
FBAMĽWDRK

VÝZVA
na predkladanie ponúk
na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
1. Verejný obstarávateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“)
IČO: 30844878
Sídlo organizácie:

Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:

Priemyselná 2,824 73 Bratislava - Ružinov
Ing. Ladislav Králik
501 14 507
ladislav.kralik@nku.gov.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní:
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
3. Názov predmetu zákazky:
Servis motorových vozidiel.
4. Druh zákazky:
Zákazka na poskynutie služieb
5. Miesto poskytnutia služieb:
NKÚ SR, Priemyselná 2,824 73 Bratislava - Ružinov,
Expozitúra NKÚ SR Trnava, Kollárova 8,917 01 Trnava,
Expozitúra NKÚ SR Nitra, Jelenecká 49,950 38 Nitra,
Expozitúra NKÚ SR Trenčín, Inovecká 7,911 01 Trenčín,
Expozitúra NKÚ SR Banská Bystrica, Horná 57,974 01 Banská Bystrica,
Expozitúra NKÚ SR Žilina, Predmestná 1613,010 01 Žilina,
Expozitúra NKÚ SR Košice, Komenského 59,040 01 Košice,
Expozitúra NKÚ SR Prešov, Obrancov mieru 6,080 01 Prešov,
Školiaceho strediska NKÚ SR - Bojnice, Opatovská cesta č.1226/7, Bojnice 972 01.
6. Výsledok verejného obstarávania:
S úspešným uchádzačom bude uzavretá servisná zmluva o pódia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného
zákonníka v znení neskorších predspisov na obdobie 48 mesiacov.
7. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisných služieb pre motorové vozidlá verejného obstarávatera pódia jeho potrieb
a požiadaviek. Podrobnejší opis zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 k výzve na predkladanie ponúk.
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 62.930,70 € bez DPH.
9. Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií:
50100000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
50112000-3 Oprava a údržba osobných motorových vozidiel
10. Zdroj financovania finančných prostriedkov:
Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávatera.

11. Podmienky účasti
Osobné postavenie
Osobné postavenie - § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
pódia pism. e) je oprávnený poskytovať službu.
Minimálne požadovaná úroveň štandardov - § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti pódia § 32 ods. 2 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom
o oprávnení poskytovať službu.
Postačuje predložiť obyčajnú kópiu uvedeného dokladu (dokladov). V prípade predloženia ponuky prostredníctvom
e - mailu je možné predložiť uvedený doklad (doklady) v elektronickej podobe (sken).
Technická alebo odborná spôsobilosť
Verejný obstarávatei stanovuje pre uchádzača podmienky technickú alebo odbornú spôsobilosť

v nasledujúcom

rozsahu:
§ 34 ods. 1 pism. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky
od vyhlásenia verejného obstarávania
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak
odberaterom bol verejný obstarávatei alebo obstarávater podľa tohto zákona
Uchádzač ie povinný predložiť minimálne jeden referenčný list v objeme 30.000 Euro bez DPH, ktorý preukazuje
poskytnutím služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.
12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
12.1. Ponuky uchádzačov budú vyhodnotené na základe najnižšej priemernej ceny za normohodinu práce všetkých
servisných prác a za všetky motorové vozidlá v € s DPH.
12.2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu priemernú cenu za normohodinu práce
všetkých servisných prác a za všetky motorové vozidlá
Podrobnejšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 3.
13. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: 17.08.2020 do 09:00 hod.
14. Miesto na predloženie ponúk
Ponuka môže byť predložená osobne, poštou alebo kuriérom na adresu NKÚ SR, Priemyselná 2,824 73 Bratislava
alebo e-mailom na adresu ladislav.kralik@nku.qov.sk V prípade, že ponuka bude doručená osobne, poštou alebo
kuriérom bude predložená v zalepenej obálke a označená heslom: .SERVIS MOTOROVÝCH VOZIDIEL NEOTVÁRAŤ“. Variantné riešenie sa nepripúšťa. Pri osobnom doručení pracovná doba verejného obstarávatefa je 9:00
až 14:00 hod.
15. Obsah ponuky
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
- identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, e-mail, webová
stránka, bankové spojenie, čislo účtu a pod.),
- doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodul 1 tejto výzvy na predkladanie
ponúk,
- uchádzač predloží certifikát systému riadenia kvality STN EN ISO 9001:20091 EN ISO 9001:2008,
- uchádzač predlož! minimálne jedno servisné stredisko, ktoré má horeuvedený certifikát pre výkon servisných a
opravárenských zásahov pre každú značku a typ motorového vozidla uvedeného v Prílohe č. 2 v príslušnom meste,
v ktorom sa motorové vozidlo nachádza alebo v blízkom okolí,
-uchádzač predloží doklady, že disponuje technickým zariadením:
1. na nastavenie geometrie a vlastným testovacím diesel centrom,
2. najnovším diagnostickým zariadením pre značky vozidiel verejného obstarávateľa podľa prílohy č. 2,
3 vlastným zariadením na nastavenie odstupových radarov a nastavenie LED svetiel,
- návrh uchádzača na plnenie krítéríi Príloha č. 3,
- podpísaný návrh zmluvy - vyplnený a podpísaný podľa prílohy č. 4 s prílohami.
16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Slovenský jazyk.

17. Ďalšie informácie
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku
u verejného obstarávateFa.
Verejný obstarávate!* úspešného uchádzača bude kontaktovať e-mailom ihneď po vyhodnotení
Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou Ing. Ladislav Králik,
e-mail: ladislav.kralik@nku.gov.sk
18. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do 31.08.2020
19. Zrušenie verejného obstarávania
Verejný obstarávater zruší použitý postup zadávania zákazky ak nastanú okolnosti uvedené v § 57 zákona
o verejnom obstarávaní a upovedomí uchádzačov o zrušení verejného obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia.
Zároveň oznámi postup verejného obstarávania, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet obstarávania.
20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
05. 08.2020

Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy
generálny riaditeľ

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk
Príloha č. 1 - Opis zákazky
Príloha č. 2 Zoznam služobných motorových vozidiel
Príloha č. 3 Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 4 Návrh servisnej zmluvy

Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk
Opis predmetu zákazky:
•

Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelného servisu služobných motorových vozidiel Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) uvedených v Prílohe č. 2 k Výzve na predkladanie
ponúk, ostatné mimoriadne opravy a služby, ktoré zahŕňajú, nie však výlučne:
•

Komplexný servis motorových vozidiel vrátane pozáručného servisu podta pokynov stanovených
výrobcom pre dané vozidlo,

•

Komplexný servis klampiarskych a lakovníckych prác motorových vozidiel, vrátane poistných udalosti,
zabezpečenie obhliadky, pripadne doobhliadky vozidla zamestnancom poisťovne pri poistných
udalostiach,

•

Použitie originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre značky Škoda, Audi, Volkswagen, Hyundai,
Peugeot,

•

Uchádzač sa zaväzuje, že servisné a opravárenské práce bude vykonávať iba v dielni, ktorá má certifikát
systému riadenia kvality STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008 pre výkon servisných a
opravárenských zásahov na vozidlách značiek VW, AUDI, ŠKODA, HYUNDAI, PEUGEOT

•

Uchádzač sa zaväzuje vykonávať servisné práce podlá platných smerníc výrobcov vozidiel a bude
používať predpísané zariadenie, vybavenie a špeciálne náradie,

•

Mechanické práce,

•

Výmeny a opravy čelných skiel,

•

Pravidelné servisné prehliadky,

•

Výmena oleja, výmena filtrov a kontroly rozvodu, prevádzkové kvapaliny,

•

Diagnostika vozidla,

•

Kontrola ďalších komponentov podľa servisného plánu,

■

Bežné opravy a údržba,

•

Opravy a údržba konkrétnych častí vozidiel,

•

Opravy a údržby prevodoviek a údržba brzdového systému,

•

Opravy elektrického systému,

•

Opravy a údržba štartérov,

■

Opravy, údržba a dezinfekcia klimatizácie,

•

Práce realizované odborne vyškoleným personálom,

•

Odtiahnutie vozidla do servisných dielni uchádzača, ak vznikne požiadavka na vykonanie servisných
prác alebo údržby na vozidle, ktoré nebude prevádzkyschopné, alebo by jeho prevádzka spôsobila
následné škody, 24 hodin nonstop 7 dni v týždni vrátane sviatkov a voľných dni,

•

Komplexná príprava a kontrola vozidla pred technickou kontrolou a emisnou kontrolou, vykonanie
technickej kontroly a emisnej kontroly,

•

Zabezpečenie prednostného objednania vozidla do servisu,

•

Garančné prehliadky v súlade Európskou blokovou výnimkou,

•

Výmena pneumatík,

•

Uskladnenie v určených lokalitách.

1. Mechanické práce, ktoré zahŕňajú najmä, nie však výlučne:
a) kompletný servis a opravy motora a prevodového ústrojenstva:
- pravidelná servisná prehliadka (výmena motorového oleja a olejového filtra),
* výmena vzduchového, peľového, palivového a iných filtrov,
- výmena rozvodov,
- výmena spojky,
- kontrola a výmena kvapalín,
b) oprava a údržba podvozku:
- výmena brzdového zariadenia (kotúčov, brzdových dosiek, brzdového obloženia a pod.),
- sústruženie brzdových kotúčov,
- výmena tlmičov a pružín,
- oprava a výmena výfukov,
- geometria kolies,
c) montáž a oprava elektrických zariadení:
* oprava, výmena všetkých elektrických snímačov,
- nastavenie svetiel a svetlometov,
- parkovacie senzory,
d) kompletný servis klimatizácií,
e) výmena a opravy autoskiel.
2. Klampiarske práce, ktoré zahŕňajú najmä, nie však výlučne:
a) opravy karosérií:
- preliačiny karosérii,
- poškodenia karosérii po dopravnej nehode,
- iné poškodenia karosérii (najmä škrabance, odreniny a pod).
3. Auto • elektrikárske práce, ktoré zahŕňajú najmä, nie však výlučne:
a) diagnostika elektroniky vozidiel a ich oprava,
b) oprava elektroinštalácii vozidiel,
c) montáž a servis alarmov, centrálneho zamykania, imobilizérov.
4. Lakovacie práce, ktoré zahŕňajú najmä, nie však výlučne:
-opravy poškodených časti laku.

5. Ostatné požiadavky yerejného o b starávate ľa:
-uchádzač musí disponovať:
a) vlastným zariadenim na nastavenie geometrie a vlastným testovacím diesel centrom;
b) najnovším diagnostickým zariadenim pre značky vozidiel verejného obstarávateFa podľa prílohy č. 2,
c) vlastným zariadenim na nastavenie odstupových radarov a nastavenie LED svetiel,
- prezutie pneumatík, vrátane vyváženia podľa potrieb verejného obstarávateFa:

a) prezutie 4 kusov pneumatík na 1 služobnom motorovom vozidle na diskoch,
b) prezutie 4 kusov pneumatík na 1 služobnom motorovom vozidle z disku na disk.
c) vyváženie pneumatík podľa potreby,

- vstupná diagnostika, pozostáva zo zistenia a identifikácie závady a vypracovaní predbežnej cenovej ponuky na
odstránenie zistenej závady,

- likvidácia pneumatík a použitých mazív - zlikvidovanie použitých pneumatík určených na vyradenie ekologickým
spôsobom zohľadňujúcim aktuálne platné normy pre likvidáciu pneumatík a likvidácia použitých maziv (brzdová
kvapalina, oleje a pod. ) takým spôsobom, ktorý minimalizuje vplyv na životné prostredie a zaisťuje náležité
zaobchádzanie s týmito frakciami odpadu,
-sprostredkovanie

vykonania

technickej

a

emisnej

kontroly

na

služobných motorových

vozidlách

a

príprava služobných motorových vozidiel na ich vykonanie,
- náhradné diely a materiál budú účtované podľa aktuálne platného pevného cennika uchádzača,
-uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal
do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musi uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu
vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách,
- miestom doničenia služieb zadávanej zákazky je ústredie NKÚ SR Bratislava, expozitúry NKÚ SR v mestách
Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Trenčin, Nitra, Trnava a Školiace stredisko Bojnice,

- v prípade, že servis bude v inom meste, uchádzač zabezpečí vyzdvihnutie vozidla u verejného obstarávateľa, jeho
prevoz do daného servisu a späť,

- servis bude vykonávaný prednostne, t.j. zhotoviteľ garantuje prevzatie vozidla do servisu do 24 hodin od obdržania
objednávky (neplati pre STK a emisné kontroly),
- servisné prehliadky v deň pristavenia vozidla,
-malé opravy (opravy, pri ktorých je jednoznačne definovaná závada bez nutnosti demontáže ďalších zariadení
a skupín) a bežná údržba (pravidelný servis) budú realizované okamžite, max. do dvoch pracovných dni,
- veľké opravy (napr. výmena tesnenia valcov, oprava prevodov, tesnenie motora a iné) budú realizované do 10
pracovných dni, v mimoriadnych prípadoch dohodnutá doba odo dňa prijatia vozidla do servisu.
- poistné udalosti do 7 - 21 dni od pristavenia vozidla podľa rozsahu poškodenia (úhrada formou krycích listov zmluvný servis so všetkými poisťovňami),
- vlastná odťahová služba - bezodkladne od podania požiadavky objednávateľom, dostupná 24 hodin denne (napr.
dopravná nehoda, nepojazdné vozidlo a iné), servisné výjazdné vozidlo
7 poskytovateľ je povinný odsúhlasiť s objednávateľom všetky dodatočne zistené závady, poruchy, nedostatky
na osobnom

motorovom

vozidle,

ktoré je potrebné odstrániť a ktorých odstránenie by

prekračovalo sumu

uvedenú v objednávke,
- verejný obstarávateľ si počas účinnosti zmluvy vyhradzuje právo upresňovať počty a

továrenské

značky

motorových vozidiel uvedených v Prílohe č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk
- prevádzkovú doba servisu od 7:00, musí poskytovať non-stop VIP klient servis a zákaznícky pick-up servis

Príloha č. 2 Zoznam služobných motorových vozidiel

Vozidlo
Č.
1

Audi A6

Typ
PHM

Prevodovka

Lokalita

benzín

manuál

Bratislava

2

Audi A6

nafta

automat

Bratislava

3

Hyundai i30

benzín

manuál

4

Hyundai i30

benzín

manuál

Bratislava
Žilina

5

Hyundai i30

benzín

manuál

Žilina

6

Hyundai i30

benzín

manuál

Trnava

7

Hyundai i30

benzín

manuál

Prešov
Banská

8

Hyundai i30

benzín

manuál

Bystrica
Trenčín

9

Hyundai i30

benzín

manuál

10

Hyundai i30

benzín

manuál

Trenčín

11

Hyundai i30

benzín

manuál

Bratislava

12

Hyundai i30

benzín

manuál

Bystrica

13

Hyundai i30

benzín

manuál

Nitra

14

Hyundai i30

benzín

manuál

Trnava

15

Hyundai i30

benzín

manuál

Prešov

16

Hyundai i30

benzín

manuál

Košice

17

Hyundai i30

benzín

manuál

Bystrica

18

Hyundai i30

benzín

manuál

Prešov

19

Hyundai i30

benzín

manuál

20

Hyundai i30

benzín

manuál

Košice
Žilina

21

Hyundai i30

benzin

manuál

Trenčín

22

Hyundai i30

benzín

manuál

Bratislava

23

Hyundai i30

benzin

manuál

Nitra

24

Peugeot 207

benzin

manuál

Nitra

25

Peugeot 308
Škoda Octavia

benzin

manuál

Trnava

26

benzin

manuál

Bojnice

27

Škoda SuperB

benzin

manuál

Košice

28

Škoda SuperB

benzin

manuál

Bratislava

29

Škoda SuperB

nafta

manuál

Bratislava

30

Škoda SuperB

nafta

manuál

Bratislava

31

Škoda SuperB

benzin

automat

Bratislava

32

VW Caravelle

nafta

manuál

Bratislava

33

VW Caravelle

nafta

manuál

Bratislava

Banská

Banská

Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk
KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK
1. Obchodné meno uchádzača..................................................................
2. Šidlo a miesto podnikania uchádzača:...................................................
3. Názov predmetu zákazky: Servis motorových vozidiel.
4. Návrh kritéria na vyhodnotenie ?onúk stanovenýc i uchádzačom:
Cenník
služieb/
druh Mechanické
Auto-elektro
Klampiarske
Č.
motorového vozidla
práce/1 NH v €
práce/1 NH v práce/1 NH v €
s DPH
€
s DPH
s DPH
1.
Audi A6
2.
Audi A6
3.
Hyundai i 30
4.
Hyundai i 30
5.
Hyundai i 30
6.
Hyundai i 30
7.
Hyundai i 30
8.
Hyundai i 30
9.
Hyundai i 30
10. Hyundai i 30
11. Hyundai i 30
12. Hyundai i 30
13. Peugeot 308
14. Hyundai i 30
15. Hyundai i 30
16. Hyundai i 30
17. Hyundai i 30
18. Hyundai i 30
19. Hyundai i 30
20. Hyundai i 30
21. Hyundai i 30
22. Hyundai i 30
23. Hyundai i 30
24. Peugeot 207
25. Peugeot 308
26. Skoda Octavia
27. Škoda SuperB
28. Škoda SuperB
29. Škoda SuperB
30. Škoda SuperB
31. Škoda SuperB
32.
33

VW Caravelle
VW Caravelle
Priemerná cena za všetky
motorové vozidlá a za všetky
servisné práce
v€sDPH
U chádzač je povinný uviesť v ponuke ceny zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Dátum:
odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača

Lakovnícke
práce/1 NH v €
s DPH

Príloha č. 4 k Výzve na predkladanie ponúk
_______________________ Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky____________________
Verejný obstarávateF požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil tento návrh zmluvy. Návrh zmluvy musí byť
doplnený o vyznačené časti/náležitosti v súlade s jeho ponukou a podpísaný jeho štatutárnym zástupcom.
Podmienky určené verejným obstarávateľom nesmú byť menené ani dopĺňané, okrem vyznačených časti.
Servisná zmluva
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v zneni
neskorších predpisov

ČI. I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Šidlo: Priemyselná 2, Bratislava 26 824 73
V zastúpení: Ing. Karol Mitrik, predseda
IČO: 30844878
DIČ: 2020815665
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica. Radlinského 32,810 05 Bratislava
Číslo účtu: 7000060603/8180
IBAN: SK 41 8180 0000 0070 0006 0603
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len „objednávateľ)
a

2. Zhotoviteľ:
Šidlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
(ďalej len „zhotoviteľ)

ČI. II
Predmet plnenia

2.1

Touto servisnou zmluvou sa:
a) zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servisné a opravárenské práce na motorových služobných
vozidlách (ďalej len „vozidlá“) objednávateľa uvedených v Prílohe č.1 tejto servisnej zmluvy
(ďalej len „zmluva“), ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve
b) a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za servisné a opravárenské práce podľa tejto zmluvy.

2.2

Zhotovíte! sa zaväzuje, že servisné a opravárenské práce bude vykonávať iba servise, ktorý má
certifikát systému riadenia kvality STN EN ISO 90012009/EN ISO 9001:2008 pre výkon servisných
a opravárenských zásahov na továrenských motorových vozidlách uvedených v Prílohe č. 1 k tejto
zmluve.

2.3.

Objednávatef si počas účinnosti zmluvy vyhradzuje právo upresňovať počty a továrenské značky
motorových vozidiel uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy v závislosti od zmien svojho vozového
parku formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servisné a opravárenské práce iba preukázateľne zaškolenými
pracovníkmi.

2.5

Zhotoviteľ vymenuje kontaktného pracovníka pre realizáciu ustanovení tejto zmluvy v spolupráci
so zodpovedným pracovníkom objednávateľa. Kontaktnými pracovníkmi zhotoviteľa sú:

2.6

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servisné a opravárenské práce podľa platných smerníc výrobcov
vozidiel a bude používať predpísané zariadenie, vybavenie a špeciálne náradie.

2.7

Zhotoviteľ je povinný používať pri servisných a opravárenských prácach originálne náhradné diely
a dodržiavať servisné postupy predpísané výrobcami vozidiel.

2.8

Zmluvné strany sa dohodli, že iné alternatívne návrhy zmien resp. podmienok, ktoré nie sú upravené
v zmluve a budú vopred odsúhlasené zmluvnými stranami, budú riešené písomnou formou
dodatkom k zmluve v zmysle čl. IX. bodu 9.5. zmluvy.

2.9

Zhotoviteľ je povinný vzniknuté závady, ktoré vznikli pri vykonávaní servisných a opravárenských
prác vykonaných zhotoviteľom odstrániť neodkladne a bezplatne v rámci záručných podmienok.

2.10 Zhotoviteľ poskytuje na všetky objednávateľom hradené náhradné diely a vykonané pracovné
úkony záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa ich vykonania. Zhotoviteľ prevezme záruku za všetky
úkony a dodaný materiál v rozsahu súčasne platnej záruky výrobcov vozidiel.
2.11

Rozsah prác na jednotlivých vozidlách bude vopred písomne dohodnutý a potvrdený obidvomi
zmluvnými stranami na zákazkovom liste.

2.12 Cena práce - hodinové sadzby (uvádzané s DPH) sú uvedené v Prílohe č.2 tejto zmluvy, ktorá tvorí
jej neoddeliteľnú súčasť.
2.13 Náhradné diely a materiál budú účtované podľa aktuálne platného pevného cennika dodávateľa.
2.14 V prípade, že bude vykonaná na vozidle diagnostika, zhotoviteľ dodá

objednávateľovi výpis

z diagnostiky.

ČL III
Cena predmetu plnenia

3.1

Cena za servisné a opravárenské práce podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v Eurách bez DPH v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a jeho vykonávacej vyhlášky na základe cenovej kalkulácie uvedenej v Prílohe č.2, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Ponúkané ceny sú pevné, konečné a platné počas účinnosti
zmluvy, pokiaľ nedôjde k zvýšeniu cien náhradných dielov importérmi automobilových značiek, o čom
musi byť objednávateľ bezodkladne a preukázateľne informovaní a súčasne musi dôjsť k podpísaniu
podpísaniu dodatku ku zmluve v súlade s bodom 9.5 tejto zmluvy. Maximálny finančný limit tejto zmluvy
je 62.930,70 € bez DPH, t.j. 75.516,84 € s DPH. Objednávateľ nie je povinný uvedený finančný limit

v plnej výške vyčerpať.

ČI. IV
Čas plnenia

4.1

Servisné a opravárenské práce budú vykonávané prednostne, tj. zhotoviteľ garantuje prevzatie
vozidla do servisu do 24 hodin od obdržania objednávky (neplatí pre STK a emisné kontroly).

4.2 Malá oprava:
* inšpekcia - pravidelný servis
- jednoznačne definovaná závada bez nutnosti demontáže ďalších zariadení a skupín.
Termín vykonania opravy: okamžite, max. do 2 pracovných dni odo dňa prijatia vozidla do servisu.

4.3

Stredná oprava:
- nutná demontáž ďalších zariadení resp. celkom
- montážne práce na karosérii
- lakovacie práce do 0,2 m2
Térmi n vykonania opravy: do 5 pracovných dni odo dňa prijatia vozidla do servisu.

4.4

Veľká oprava:
- karosárske práce
* lakovacie práce nad 0,2 m2
* montáž a demontáž celkov a podskupín vozidla
Termín vykonania opravy: do 10 pracovných dni, v mimoriadnych prípadoch dohodnutá doba odo
dňa prijatia vozidla do servisu. Karosárske a lakovnicke práce je zhotoviteľ povinný vykonávať
vo vlastných priestoroch.

4.5

Max. termín ukončenia servisných a opravárenských prác bude podľa rozsahu potrebných prác
stanovený pri preberaní vozidla na opravu.

4.6

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať dohodnuté termíny vykonania servisných a opravárenských
prác.

4.7 Objednávateľ môže na pristavenie

vozidla do opravy a na prevzatie opraveného vozidla

využívať pracovnú dobu servisu. V prípade, že príde k rozšíreniu servisnej siete, platia
podmienky dohodnuté v tejto zmluve aj na tieto prevádzky. O ich otvorení bude objednávateľ
informovaný písomne.
Servisná a odťahová služba non-stop na tel. č...........................
4.8 Účtované výkony nesmú presahovať normy práce predpísané výrobcami vozidiel.
4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri nedodržaní dohodnutého termínu servisu alebo opravy poskytne
objednávateľovi náhradné vozidlo.
4.10 Zhotoviteľ okrem štandardných a známych služieb ponúkne objednávateľovi možnosť využiť
aj neštandardné služby ako uskladnenie zimných /letných/ pneumatík, umytie vozidla a interiéru pri
prehliadke podľa aktuálneho cenníka zhotoviteľa.

ČI. V

Platobné podmienky
5.1

Právo na zaplatenie ceny uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy vzniká zhotoviteľovi riadnym
vykonaním servisných a opravárenských prác a odovzdaním vozidla objednávateľovi.

5.2

Fakturácia prebieha priebežne podľa vzájomne odsúhlasených jednotlivých zákaziek a pozícii
v cenníku náhradných dielov a zborníku výkonov.

5.3

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň odovzdania vozidla objednávateľovi
Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru s 30 dnovou lehotou splatnosti odo dňa jej vystavenia a
doručiť ju objednávateľovi bezodkladne po jej vystavení, najneskôr však do 5 kalendárnych dní
od jej vystavenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude doručená do 5 dní od jej
vystavenia, lehota splatnosti sa predlžuje o počet dni presahujúcich túto lehotu.
Faktúru vyhotovenú v dvoch exemplároch zašle na fakturačnú adresu:
Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky
Priemyselná 2
82473 Bratislava

Za uhradenie faktúry sa považuje deň, v ktorom je fakturovaná suma odpísaná z účtu objednávateľa.
V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude
sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
5.4

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto Zmluvy doručované poštou sa pokladajú
za doručené i keď:
a) zmluvná strana odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia prevzatia zmluvnou
stranou,
b) poštová zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo neprevzal v odbernej lehote, a to dňom jej
vrátenia odosielateľovi a to i v prípade, že sa o nej adresát nedozvie.
Písomnosti doručované poštou budú zmluvné strany zasielať na adresu šidla druhej zmluvnej
strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musi obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu v zmysle platnej účtovnej a daňovej legislatívy. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry
musi byť kópia objednávky a doklad o prevzatí predmetu objednávky. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať príslušné náležitosti, objednávateľ faktúru zhotoviteľovi vráti na doplnenie, pričom
v tomto prípade lehota splatnosti začne plynúť až dňom jej ďalšieho doručenia

5.5

5.6.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať svoj záväzok na DPH z faktúry voči správcovi dane
v zákonom stanovenej lehote. V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči správcovi dane
a následného núteného ručenia objednávateľom za túto DPH sa zhotoviteľ zaväzuje z titulu
náhrady škody uhradiť objednávateľovi túto DPH v plnej výške do desiatich dni od doručenia jej
vyúčtovania zhotoviteľovi. Objednávateľ zároveň môže účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,03% zo sumy uhradenej objednávateľom za zhotoviteľa za každý deň omeškania
dodávateľa s povinnosťou voči správcovi dane podľa prvej vety, ak toto plnenie uhradil za
zhotoviteľa objednávateľ, pričom zhotoviteľ sa na účely tejto vety dostane do omeškania dňom
nasledujúcim po dni, kedy objednávateľ uhradil správcovi dane zhotoviteľa toto predmetné
plnenie za zhotoviteľa až do dňa zaplatenia (tj. pripísania na účet) objednávateľovi
objednávateľom poskytnuté plnenie za zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybnosti, zaplatenie
zmluvnej pokuty neobmedzuje právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej
porušením povinnosti zabezpečených zmluvnou pokutou, a to v celom rozsahu vzniknutej škody
(i nad rámec výšky zmluvnej pokuty).
Pri vykonávaní servisných a opravárenských prác na vozidle je zhotoviteľ povinný spolu
s vystavenou faktúrou dodať objednávateľovi aj zákazkový list.

ČI. VI
Sankcie

6.1

V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín vykonania servisných a opravárenských prác podľa
čl. IV tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý aj začatý
deň omeškania.

6.2

Ak nedodrží objednávateľ lehotu pre splatnosť faktúr, zhotoviteľ môže účtovať úroky z omeškania
v zmysle platných ustanovení Obchodného zákonníka.

Čl. VII
Poskytovanie záručných opráv

7.1

Záruka v zmysle bodu 2.9 zmluvy je poskytovaná za týchto podmienok:

7.1.1

Pri vykonávaní servisných a opravárenských prác na vozidle sa musia dodržiavať pokyny výrobcu
vozidla.

7.1.2

Objednávateľ je povinný každý nedostatok a vadu bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi, po tom ako
ju zisti.

7.1.3

Záruka začína plynúť dňom prevzatia vozidla z opravy objednávateľom.

7.1.4

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené haváriou.

7.1.5

Odstránenie vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, vykoná zhotoviteľ v čo najkratšej dobe primeranej
k druhu závady.

7.1.6

V prípade potreby je k dispozícii 24 hod. výjazdová servisná
odstránenie záručnej závady je bezplatné.

služba zhotoviteľa,

pričom

Čl. VIII.
Riešenie sporov

8.1

Spory vzniknuté z tejto zmluvy budú prednostne riešené dohodou zástupcov oboch zmluvných
strán.

8.2

Tento zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom platným na územi SR. V prípade, že k dohode
nedôjde, bude spor predložený príslušnému súdu SR v zmysle zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho
súdneho poriadku.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

9.1

Zmluva je dohodnutá na dobu určitú a to na obdobie 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti, najskôr
však od 01.01.2021.

9.2

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle zákona
č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

9.3

Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že zmluva bude zverejnená v celom rozsahu v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

9.4

Postúpenie a založenie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy tretej osobe je
vylúčené.

9.5

Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu uzatvoriť len po vzájomnej dohode písomne, formou
vzostupne očíslovaného dodatku k tejto zmluve s potvrdením obidvoma zmluvnými stranami.
To sa netýka zmeny bankových údajov a adresy pre fakturáciu a kontaktnej osoby (vrátane čisla
telefónu, faxu a emailovej adresy), pri ktorých je postačujúce písomné oznámenie zmeny. Dodatky
budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

9.6

Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musi byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne a je účinné
dňom jej doručenia.

9.7

Objednávateľ má právo vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou, pričom
výpoveď nadobudne účinnosť dňom jej doručenia na adresu šidla zhotoviteľa. Zhotoviteľ má právo
vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu, pričom výpoveď nadobudne účinnosť uplynutím
výpovednej lehoty 14 kalendárnych dni odo dňa doručenia písomnej výpovede objednávateľovi.

9.8

Platnosť aj účinnosť tejto zmluvy skonči aj dňom, keď zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať
opravy a servisné práce vozidiel VW, AUDI, ŠKODA, HYUNDAI, PEUGEOT dané výrobcami
vozidiel, alebo v prípade porušenia dohodnutých podmienok tejto zmluvy alebo pravidiel korektnej
spolupráce.

9.9

Vzťahy zúčastnených strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými
ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

9.10

Táto zmluva je vypracovaná v troch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Objednávateľ obdrži dve vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

9.11

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prilohy:
Príloha č.1 Zoznam služobných motorových vozidiel
Príloha č.2 Cenník služieb

Bratislava, dňa.................
Za objednávateľa:

Ing. Karol IWírifc
predseda

Bratislava, dňa.................
Za zhotoviteľa:

Príloha č. 1 k zmluve
Zoznam služobných motorových vozidiel

6

Vozidlo

TypPHM

Prevodovka

Lokalita

1

Audi A6

benzin

manuál

Bratislava

2

Audi A6

nafta

Bratislava

3

Hyundai i30

benzin

automat
manuál

4

Hyundai i30

benzin

manuál

Bratislava
Žilina

5

Hyundai i30

benzin

manuál

Žilina

6

Hyundai i30

benzin

manuál

Trnava

7

Hyundai i30

benzin

manuál

Prešov

8

Hyundai i30

benzin

manuál

B. Bystrica

9

Hyundai i30

benzin

manuál

Trenčin

10

Hyundai i30

benzin

manuál

Trenčín

11

Hyundai I30

benzin

manuál

Bratislava

12

Hyundai i30

benzin

manuál

B. Bystrica

13

Hyundai i30

benzin

manuál

Nitra

14

Hyundai i30

benzin

manuál

Trnava

15

Hyundai i30

benzin

manuál

Prešov

16

Hyundai i30

benzin

manuál

Košice

17

Hyundai i30

benzin

manuál

B. Bystrica

18

Hyundai i30

benzin

manuál

Prešov

19

Hyundai i30

benzín

manuál

20

Hyundai i30

benzin

manuál

Košice
Žilina

21

Hyundai Í30

benzin

manuál

Trenčin

22

Hyundai i30

benzin

manuál

Bratislava

23

Hyundai i30

benzin

manuál

Nitra

24

Peugeot 207

benzin

manuál

Nitra

25

benzín

manuál

Trnava

26

Peugeot 308
Škoda Octavia

benzin

manuál

Bojnice

27

Škoda SuperB

benzin

manuál

Košice

28

Škoda SuperB

benzin

manuál

Bratislava

29

Škoda SuperB

nafta

manuál

Bratislava

30

Škoda SuperB

nafta

manuál

Bratislava

31

Škoda SuperB

benzin

automat

Bratislava

32

VW Caravelle

nafta

manuál

Bratislava

33

VW Caravelle

nafta

manuál

Bratislava

Príloha č. 2 k zmluve
Cenník služieb

Druh
motorového
vozidla

Mechanické
práce/1 NH v €
s DPH

Auto-elektro
práce/1 NH v €
s DPH

Klampiarske
práce/1 NH v €
s DPH

AUDI A6
Hyundai i 30
Peugeot 207
Peugeot 308
Škoda Octavia
Škoda SuperB
VW Caravelle
Ceny uviesť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Dátum:
odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača

Lakovnícke
práce/1 NH v €
s DPH

