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Rámcová zmluva o poskytovaní servisu, opravy a údržby 
služobných motorových vozidiel č.  248/2021 

 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „zmluva“) 

 
Článok I 

 Zmluvné strany 
 

 
Názov:     Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
Sídlo:     Obchodná 64, 816 11 Bratislava 
IČO:     0 164 429 
DIČ:                                    2020798736 
IČ DPH:                            SK2020798736 - zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa 

§7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu:    SK97 8180 0000 0070 0024 2343 
Konajúci prostredníctvom:  Mgr. Eva Ševčíková, generálna riaditeľka ÚĽUV  
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:   Rodex Car s.r.o. 
Sídlo:     Komárňanská 83, 821 05 Bratislava  
IČO:         35 860 251  
DIČ:                                                    2020264422 
IČ DPH:                       SK2020264422                    
IBAN :                           
Konajúci prostredníctvom:  Juraj Simon, konateľ 
 

 (ďalej len „poskytovateľ“) 

 
(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ a každý z nich 

jednotlivo ako „zmluvná strana“) 
 
 
1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Rámcovú zmluvu o poskytovaní servisu,  

opravy a údržby služobných motorových vozidiel (ďalej len „zmluva“), 
ktorá je  výsledkom procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Poskytnutie 
služby servisných prehliadok, údržby a opráv osobných motorových vozidiel vrátane 
dodávok súvisiaceho vybavenia a náhradných dielov “ v súlade s § 117 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“) a zákonom č. 523/2004 
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Z. z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy a o zmene a doplnení  niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov  a v ktorej si stanovujú rámcové podmienky svojej 
spolupráce spočívajúcej v poskytovaní kompletných opráv, údržby a servisu služobných 
osobných motorových vozidiel  vrátane pozáručného servisu podľa pokynov 
ustanovených výrobcom pre dané služobné motorové vozidlá vo vlastníctve 
objednávateľa  poskytovateľom. 

 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa p o s k y t o v a ť  v  p r o s p e c h  

o b j e d n á v a t e ľ a  za podmienok tejto zmluvy a  na základe písomných objednávok 
objednávateľa kompletný  servis,  opravy,  údržbu,  pozáručný  servis  a servisné  
prehliadky  motorových vozidiel vrátane dodávok súvisiaceho vybavenia a náhradných 
dielov bližšie určených v  prílohe č.1 tejto zmluvy(ďalej len „servis“ alebo aj ako  
„služby“ )  pre  služobné  motorové  vozidlá  vo vlastníctve  objednávateľa  
š p e c i f i ko va n é    v prílohe  č.  3  tejto zmluvy (ďalej len „vozidlo“) a záväzok  
objednávateľa  zaplatiť   za  riadne a včas  poskytnuté  služby  dohodnutú cenu podľa 
tejto zmluvy. 

 
2.2 Zoznam služobných motorových vozidiel objednávateľa je uvedený v Prílohe č.3  tejto 

zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo počas doby trvania predmetnej zmluvy 
znižovať, resp. zvyšovať počet vozidiel v závislosti od aktuálneho stavu počtu vozidiel 
(vyraďovanie vozidiel, presun vozidiel, nákup nových vozidiel). 
 

2.3 Servis motorových vozidiel bude vykonávaný na služobných motorových vozidlách 
prevádzkovaných jednotlivými regionálnymi pracoviskami objednávateľa – Bratislava, 
Banská Bystrica a Košice. Zoznam služobných motorových vozidiel a regionálnych 
pracovísk, na ktorých sú jednotlivé motorové vozidlá prevádzkované je uvedený v Prílohe 
č. 3 tejto zmluvy. 
 

2.4 Na účely tejto zmluvy  sa objednávkou rozumie písomná e-mailová požiadavka 
objednávateľa na zabezpečenie predmetu zmluvy zaslaná e-mailom prostredníctvom 
kontaktnej osoby objednávateľa kontaktnej osobe poskytovateľa uvedenej v článku V 
zmluvy. 

 
Článok III  

Povinnosti Poskytovateľa 
 
3.1  Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby, tak ako boli opísané vo 

Výzve na predkladanie ponúk, pričom ich presná špecifikácia tvorí prílohu č. 1 a prílohu č. 
2 tejto zmluvy. 

 
3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby podľa výrobcom predpísaného rozsahu 

základných servisných úkonov podľa počtu najazdených kilometrov na vozidle, pričom 
sa zaväzuje používať výrobcom predpísané zariadenia, techniku, vybavenie, špeciálne 
náradie a dodržiavať technologické postupy predpísané výrobcom vozidiel. 

 
3.3   Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní služieb používať len originálne náhradné diely a 

výrobcom vozidla predpísané prevádzkové hmoty. 
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3.4  Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať servis motorových vozidiel podľa podmienok 

tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, podľa platných smerníc 
výrobcov motorových vozidiel a bude na to používať predpísané zariadenie, 
vybavenie a špeciálne náradie. Ďalej sa zaväzuje vykonávať servis riadne, včas, bez 
vád, s potrebnou odbornou starostlivosťou a tomu zodpovedajúcou kvalitou.  

 
3.5  Ak pri poskytovaní služby poskytovateľ zistí nutnosť vykonania servisného úkonu 

(opravy, údržby, náhradných dielov, spotrebného materiálu,...) nad rámec služieb 
dohodnutých  touto  zmluvou,  ktoré  sú  uvedené  v prílohe  č.  2  tejto zmluvy, t. j. ak 
zistí poškodenia , ktoré by zjavne bránili ukončeniu servisného úkonu, resp. vozidlo by 
aj po ukončení predpísaného servisného úkonu nespĺňalo podmienky jeho bezpečného  
prevádzkovania  v súlade  s  pokynmi  a všeobecne  záväznými  právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike, poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti 
bezodkladne, najneskôr však  v lehote troch (3)  dní od zistenia poškodenia, 
písomne informovať zodpovednú osobu objednávateľa a jednoznačne vyšpecifikovať 
zistené poškodenie, odhadovanú cenu opravy poškodenia  doložením cenového rozpisu 
servisných prác a materiálu po jednotlivých položkách, predpokladanú dĺžku opravy 
poškodenia na motorovom vozidle a ďalšie skutočnosti potrebné pre celkové riadne 
posúdenie ďalšieho postupu zo strany objednávateľa.  

 
3.6   V prípade uplatnenia postupu podľa bodu 3.7 tejto zmluvy je stanovený 

maximálny finančný limit vo výške 12 000 EUR bez DPH, z ktorého sa bude čerpať 
na úhradu vzniknutých nákladov. 
 

3.7   V prípade, ak niektorý z náhradných dielov nie je uvedený v prílohe č. 2 rámcovej 
dohody alebo nie je dostupný na trhu v dôsledku starších súčastí vyrábaných v 
predchádzajúcom období, poskytovateľ predloží objednávateľovi cenovú ponuku na 
daný náhradný diel/diely na písomné odsúhlasenie. V prípade požiadavky 
objednávateľa je poskytovateľ povinný predložiť tri alternatívne cenové ponuky k 
náhradnému dielu. 

 
3.8   Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby stav najazdených kilometrov na tachometri 

vozidla po jeho odovzdaní objednávateľovi (po poskytnutí služby) sa nezvýšil o viac 
ako 25 km oproti stavu najazdených kilometrov na tachometri pred prevzatím vozidla 
poskytovateľom.  Toto  platí,  ak  sa  poskytovateľ  a objednávateľ  v odôvodnených 
prípadoch nedohodnú inak. Záznam o tejto dohode bude uvedený v objednávke 
objednávateľa. 
 

3.9   Poskytovateľ  je  povinný  disponovať  „Systémom  pre  vedenie  agendy  
autoservisu, s vedením    evidencie    údržby   vozidiel,    zákaziek,    termínov    EK    
a STK“,    čo je povinný objednávateľovi preukázať pri podpise tejto zmluvy a potom 
vždy na jeho  požiadanie počas trvania tejto zmluvy. 

 
3.10 Poskytovateľ zabezpečí objednávateľovi v prípade potreby odťahovú službu v rámci 

celého Slovenska, prípadne susedských krajín, vrátane manipulácie, a zároveň mu na 
požiadanie poskytne náhradné vozidlo. 

 
3.11 Poskytovateľ  zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi, ku ktorým dôjde 

v dôsledku jeho činnosti, ako aj zanedbaním jeho povinností. 
 

3.12 Poskytovateľ  je povinný používať pri servisných prácach originálne resp. výrobcom 
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odporúčané náhradné diely, ktorých pôvod doloží pri preberaní vozidla 
objednávateľom (napríklad originálnym balením, sériovým číslom, dokladom o kúpe 
alebo iným vhodným spôsobom akceptovaným objednávateľom). Použité a repasované 
náhradné diely sú neprípustné. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k 
náhradným dielom prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny za servisné 
úkony podľa tejto zmluvy. 
 

3.13 Poskytovateľ je povinný dodržiavať servisné postupy predpísané výrobcom vozidiel a 
dodržiavať normohodiny dané výrobcom motorového vozidla pre konkrétne servisné 
úkony. 

 
 
 

Článok IV 
 

Miesto a termín plnenia 
 
 
4.1.  Termín plnenia, lehota, v ktorej môže objednávateľ pristaviť motorové vozidlo na 

opravu, resp. servis a rozsah prác bude špecifikovaný v objednávke. 
 
4.2.  Hlavným miestom poskytovania služieb je mesto Bratislava, ktoré je sídlom 

Poskytovateľa.  
 
4.3 Miestom odovzdania a prevzatia vozidla objednávateľom za účelom vykonania služieb sú 

prevádzky v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach , resp. iné miesto v rámci 
celej Slovenskej republiky  a v  rámci susedských krajín Slovenskej republiky a iných 
krajín, ak je potrebné odtiahnutie vozidla v prípade poruchy alebo havárie. 

 
4.4.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia jej účinnosti zverejnením podľa osobitného právneho predpisu alebo do 
vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl. VI bod 6.2 tejto zmluvy, podľa toho ktorá 
zo skutočností nastane skôr. 

 
 

Článok V 
 

Postup pri oprave a údržbe vozidiel 
 

5.1.  Poskytovateľ sa zaväzuje počas trvania rámcovej dohody poskytovať služby na základe 
e-mailových objednávok objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že na každé vozidlo 
bude zaslaná osobitná objednávka, pričom objednávateľ je oprávnený objednať 
vykonanie servisu u poskytovateľa na jeden pracovný deň maximálne na dvoch vozidlách. 

 
5.2.  Objednávku/y zašle objednávateľ prostredníctvom zodpovednej osoby uvedenej v bode 

5.8. tohto článku v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. v pracovných dňoch na e-mailovú 
adresu   zodpovednej   osoby   poskytovateľa   uvedenú   v bode   5.8.   tohto   článku 
zmluvy. Poskytovateľovi začína plynúť lehota 2 pracovné dni na akceptáciu objednávky 
od momentu jej doručenia v súlade s článkom XI tejto zmluvy. Akceptáciu objednávky 
vykoná poskytovateľ zaslaním emailu zodpovednej osobe objednávateľa uvedenej v bode 
5.8. tohto článku zmluvy.  Poskytovateľ nie je oprávnený odmietnuť objednávku 
objednávateľa vybaviť.  Po akceptovaní objednávky poskytovateľom, začne 
objednávateľovi plynúť 24 hodinová lehota (do uvedenej lehoty sa nezapočítavajú 
víkendy a sviatky) na odovzdanie vozidla poskytovateľovi, ak objednávateľ v 
doručenom e-maile neuvedie neskorší konkrétny dátum odovzdania vozidla. 
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5.3. Poskytovateľ  sa  zaväzuje  príslušné  vozidlo  prevziať  od  objednávateľa  za  účelom 
vykonania servisu do 24 hodín (do uvedenej lehoty sa nezapočítavajú víkendy a sviatky) 
po akceptovaní objednávky, resp. v neskoršom konkrétnom dátume podľa poslednej vety 
bodu 5.2. tohto článku. 

 
5.4.  Zákazkový list potvrdený zmluvnými stranami pred vykonaním servisu musí obsahovať 

najmä: 
 

  dátum a čas prevzatia vozidla poskytovateľom, 
  značku a evidenčné číslo vozidla, 
  počet km na tachometri vozidla, 
  popis vady, resp. popis požadovanej služby, 
  meno, priezvisko a podpis zamestnanca objednávateľa, ktorý vozidlo odovzdal, 
  meno, priezvisko a podpis zamestnanca poskytovateľa, ktorý vozidlo prevzal. 

 
5.5.  Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby najneskôr do 24 hodín od momentu odovzdania 

príslušného vozidla objednávateľom, ak sa vo výnimočných a odôvodnených prípadoch 
zmluvné strany písomne (v listinnej podobe) alebo v elektronickej forme (e-mailom) 
v súlade s podmienkami doručovania podľa článku XI rámcovej dohody nedohodnú inak, 
pričom  v rámci  tejto  lehoty je  poskytovateľ  povinný príslušné  vozidlo  aj  odovzdať 
objednávateľovi v mieste prevádzky poskytovateľa. Poskytovateľ je po prevzatí vozidla 
povinný: 

 i. oznámiť  objednávateľovi  písomne  (v  listinnej  podobe)  alebo  v elektronickej 
forme (e-mailom) v súlade s podmienkami doručovania podľa článku XI zmluvy, 
že nie je vzhľadom na poškodenie  vozidla schopný toto poškodenie 
prostredníctvom servisu odstrániť do 24 hodín od odovzdania vozidla 
objednávateľom, ak nastane takáto situácia, 

ii. zdôvodniť a preukázať objednávateľovi skutočnosti, pre ktoré nie je vzhľadom na 
poškodenie  vozidla schopný toto poškodenie  prostredníctvom servisu odstrániť 
do 24 hodín od odovzdania vozidla Objednávateľom, ak nastala situácia podľa 
bodu i.) a 

iii.  uviesť  primeranú  lehotu,  v ktorej  bude  schopný  toto  poškodenie   vozidla  
odstrániť a zároveň,   uviesť   deň   a   čas   kedy   bude   pripravený   vozidlo   
odovzdať Objednávateľovi. 

 
Objednávateľ je povinný do 24 hodín (do uvedenej lehoty sa nezapočítavajú víkendy a 
sviatky) od doručenia oznámenia Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety oznámiť 
(rovnakým spôsobom akým zaslal oznámenie Poskytovateľ) či súhlasí alebo nesúhlasí s 
lehotou na vykonanie servisu určenou Poskytovateľom. Ak sa Objednávateľ v určenej 
lehote nevyjadrí alebo ak nebude súhlasiť, predstavuje to zánik predmetnej objednávky. 

 
5.6.  Po poskytnutí služieb zmluvné strany vykonajú kontrolu vozidla, a následne odovzdanie 

vozidla písomne potvrdia svojimi podpismi na zákazkovom liste a v odovzdávajúcom 
protokole uvedú najmä tieto údaje: 

 

   dátum a čas odovzdania vozidla objednávateľovi, 
   značku a evidenčné číslo vozidla, 
   počet km na tachometri vozidla, 
   zoznam poskytnutých služieb, 
   meno, priezvisko a podpis zamestnanca objednávateľa, ktorý vozidlo prevzal, 
   meno, priezvisko a podpis zamestnanca poskytovateľa, ktorý vozidlo odovzdal. 

 
Zákazkový list potvrdený oboma zmluvnými stranami po vykonaní servisu bude 
slúžiť ako podklad pre fakturáciu. 
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5.7.  V prípade, ak poskytovateľ neposkytne služby podľa bodu 5.5. tohto článku, t. j. 

v lehote 24 hodín od momentu odovzdania príslušného vozidla objednávateľom alebo 
v lehote, ktorú si zmluvné strany vo výnimočných a odôvodnených prípadoch písomne 
dohodli inak, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa článku IX bod 9.1. zmluvy.  

5.8.  Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať 
prostredníctvom zodpovedných osôb: 
Zodpovedná osoba poskytovateľa: 
Juraj Simon, tel. : 0905738800, 
mail. : simon@rodexcar.sk 
 
objednávky servisu: Martin Černý. Tel.: 0907738880, email : rodexcar@rodexcar.sk 
objednávky na opravu poistných udalostí: Martin Held, tel.: 0911121720, email : 
servis@rodexcar.sk 
fakturácie: Juraj Simon 

 
Zodpovedná osoba objednávateľa:   
Roman Vojtyla, tel.:, 0917474348: email: roman.vojtyla@uluv.sk, resp. 
Gustav.Holzhauser, tel.: 0918383093:  email : gustav.holzhauser@uluv.sk 

 
5.9.   Akúkoľvek zmenu zodpovednej osoby, resp. jej kontaktných údajov je dotknutá 

zmluvná strana povinná vopred písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. 
 
5.10. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby spôsobom, ktorý je v súlade s 

predpismi týkajúcimi sa požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
hygienickými predpismi a podmienkami environmentálneho riadenia. 

 
 
 
 

Článok VI 
 

Cena za predmet rámcovej dohody a platobné podmienky 
 

 

6.1.  Cena za predmet rámcovej dohody je medzi zmluvnými stranami stanovená 
dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a cena za jednotlivé služby podľa článku II je uvedená v prílohe č. 2 tejto 
zmluvy. Poskytovateľ je povinný spracovať cenovú kalkuláciu požadovanej služby, ešte 
pred jej realizáciou a zaslať ju na schválenie objednávateľovi súčasne s akceptáciou 
objednávky podľa bodu 5.2. zmluvy. 

 
6.2. Maximálna zmluvná cena predmetu zmluvy, ktorá súčasne tvorí finančný limit tejto 

rámcovej dohody je 12 000,00  EUR bez DPH, čo pri 20 % sadzbe DPH tvorí sumu 14 
400,00  EUR  s  DPH.  Obe zmluvné strany sú  preto  povinné sledovať,  aby objem 
objednaných a fakturovaných súm neprekročil maximálne dohodnutý finančný limit tejto 
zmluvy. 

 
6.3. Stanovené množstvá tovarov a služieb uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy sú uvedené 

ako predpokladané. Objednávateľ si vyhradzuje právo počas platnosti zmluvy  
neobjednať celkové predpokladané množstvo tovarov a služieb uvedené v prílohe č. 2 
tejto zmluvy a zároveň si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit zmluvy 
uvedený  v bode   6.2   tohto   článku zmluvy.   Súčasťou   maximálnej   ceny  bez   

mailto:roman.vojtyla@uluv.sk
mailto:%20email%20:%20gustav.holzhauser@uluv.sk
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DPH   podľa predchádzajúcej vety je aj maximálny finančný limit podľa čl. III bod 3.6 
tejto zmluvy. 

 
6.4. Úhrada ceny za predmet zmluvy  bude realizovaná formou bezhotovostného 

platobného styku na bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy bez 
poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy vrátane DPH objednávateľ 
uhradí poskytovateľovi na základe predloženej faktúry, s lehotou splatnosti 30 dní odo 
dňa jej doručenia objednávateľovi. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za služby 
poskytnuté na základe konkrétnej objednávky, a to až po riadnom  odovzdaní vozidla 
objednávateľovi a zároveň po podpise zákazkového listu a odovzdávajúceho protokolu 
objednávateľom. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď 
bude príslušná suma odpísaná z účtu objednávateľa.  Bankové spojenie poskytovateľa 
uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením uvedeným v záhlaví tejto 
zmluvy. Prípadná zmena bankového spojenia je možná iba na základe písomného dodatku 
k tejto zmluvy. 

 
6.5.  Neoddeliteľnou súčasťou a prílohou faktúry bude zákazkový list potvrdený 

oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorý svojím podpisom potvrdí riadne a včasné 
vykonanie služby podľa tejto zmluvy, resp. objednávky. Faktúra musí obsahovať 
náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. Okrem toho musí obsahovať číslo a názov tejto zmluvy. 

 
6.6.  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto článku, objednávateľ má 

právo vrátiť ju na doplnenie a prepracovanie poskytovateľovi. Poskytovateľ túto faktúru 
podľa charakteru nedostatkov opraví a vystaví novú faktúru. Na tejto novej faktúre vyznačí 
novú 30 dňovú lehotu splatnosti a doručí ju Objednávateľovi. V súvislosti s vrátením 
faktúry zo strany objednávateľa nie je spojené žiadne omeškanie objednávateľa s úhradou 
ceny za poskytnutie služby podľa tejto zmluvy ani žiaden nárok na náhradu škody a/alebo 
zaplatenie zmluvnej pokuty. 
 

6.7. Cena uvedená na faktúre musí byť v súlade s prílohou č. 2 tejto zmluvy a sú v nej 
započítané všetky oprávnené náklady poskytovateľa spojené s poskytnutím služieb. DPH 
je stanovená ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy  a bude účtovaná v aktuálnej 
sadzbe podľa všeobecne záväzných predpisov platných v čase fakturácie. Poskytovateľ 
berie na vedomie, že dohodnutá cena podľa tejto zmluvy je pevné a konečná, a nie je 
oprávnený požadovať úhradu  žiadnych preddavkov, záloh doúčtovaní k cene dohodnutej 
v zmysle tejto zmluvy,  

 
6.8.  Cenu je možné upraviť po vzájomnej dohode zmluvných strán iba v dôsledku zmeny 

všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  platných  v Slovenskej  republike  (daňové 
zákony, colné zákony a ostatné príslušné), ktoré môžu cenu ovplyvniť. 

 
 
 
 

Článok VII. 
 

Zodpovednosť za vady a záruka 
 

7.1.  Poskytovateľ zodpovedá za to, že všetky služby budú poskytované na najvyššej odbornej 
úrovni a bez vád a poskytuje objednávateľovi záruku za vykonané služby v trvaní 24 
mesiacov a na nové náhradné diely v trvaní 24 mesiacov. V prípade, ak výrobca na 
konkrétny náhradný diel poskytuje dlhšiu záruku, uplatní sa táto dlhšia záručná doba, 
pričom záručná doba začína plynúť dňom podpísania zákazkového listu oboma zmluvnými 
stranami. 
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7.2.  Počas záručnej doby je objednávateľ povinný zaslať poskytovateľovi v písomnej podobe 

alebo v elektronickej podobe emailom prostredníctvom zodpovedných osôb uvedených 
v bode 5.8. článku V tejto zmluvy správu o poškodeniach alebo vadách  (reklamácia) 
bez zbytočného odkladu po tom, čo poškodenie alebo vadu   zistil. Tento úkon sa 
považuje za splnený doručením správy o poškodeniach a vadách poskytovateľovi 
najneskôr do 3  pracovných dní od zistenia vady objednávateľom s uvedením 
podrobného popisu zistenej vady a uvedením požiadavky objednávateľa. 
Poskytovateľ je povinný po doručení správy o poškodeniach a vadách od objednávateľa 
prijať vozidlo, ktoré vykazuje vadu na prehliadku najneskôr v lehote do 3 
pracovných dní. Uznanie reklamovanej   vady   je   poskytovateľ   povinný   potvrdiť   v 
písomnej   podobe   alebo v elektronickej podobe emailom do 24 hodín odo dňa prijatia 
vozidla na prehliadku podľa predchádzajúcej vety, pričom túto lehotu je poskytovateľ 
povinný dodržať aj v prípade, ak reklamované poškodenia alebo vady odmieta uznať. 

 
7.3.  Po zistení  a uznaní poškodenia alebo vady má objednávateľ právo, aby táto bola 

bezplatne, včas a riadne odstránená, ak k jej vzniku došlo v záručnej dobe. Poskytovateľ 
je povinný reklamovanú vadu odstrániť do 5  kalendárnych dní odo dňa doručenia 
správy o uznaní reklamovanej vady, ak sa strany s prihliadnutím na povahu vady 
nedohodnú inak. 

 
7.4.  Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované 

vady, za ktoré zodpovedá poskytovateľ a objednávateľ nemôže predmetné vozidlo riadne 
používať. 

 
7.5.  V prípade, ak poskytovateľ riadne neodstráni reklamovanú vadu v lehote uvedenej v bode 

7.3. tohto článku, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 
 

7.6.  Poskytovateľ je povinný zabezpečiť likvidáciu nebezpečného a ostatného odpadu, ktorý 
vznikol v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 
 
 
 

Článok VIII 
Osobitné ustanovenia 

8.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a 
informáciách, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením tejto zmluvy, ako aj získaných 
vlastnou prácou v súvislosti s vykonávaním služieb (ďalej len „dôverné informácie"), 
ktoré sa považujú za dôverné a neoznámiť ich žiadnej tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa 
bez porušenia tejto rámcovej dohody stali verejne známymi, informácie získané 
oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany, a informácie, ktoré je objednávateľ 
povinný sprístupniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

 
8.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť v súlade zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 
ochrane osobných údajov“), ak počas platnosti tejto zmluvy bude mať prístup k údajom, 
ktoré môžu mať charakter osobných údajov. Poskytovateľ, jeho zamestnanci alebo osoby 
vykonávajúce činnosť podľa tejto zmluvy pre poskytovateľa, sú predovšetkým povinní 
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zachovávať mlčanlivosť o údajoch týkajúcich sa motorových vozidiel objednávateľa, 
ktoré má poskytovateľ za účelom vykonania opravy sprístupnené alebo v evidencii (napr. 
EČV, značka, VIN vozidiel a pod.), ako aj o zamestnancoch objednávateľa, poistných 
udalostiach a iných skutočnostiach dôvernej povahy, ktoré nie je poskytovateľ oprávnený 
sprístupniť tretím osobám. Poskytovateľ vyhlasuje, že v tejto súvislosti prijal všetky 
potrebné opatrenia, ktoré sú požadované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 

 
8.3 Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku platnosti tejto zmluvy bez časového 

obmedzenia. 
 
 
 
 

Článok IX 
 

Sankcie a ukončenie rámcovej dohody 
 

9.1.  V prípade, ak Poskytovateľ nedodrží lehotu plnenia uvedenú v bode 5.3,  5.5. a  5 .7  
tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 
% z ceny príslušnej objednávky za každý deň omeškania. 

 
9.2.  V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry si Poskytovateľ môže účtovať úroky 

z omeškania  vo  výške  ustanovenej  podľa  §  369a  Obchodného  zákonníka  v spojení 
s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/2014 Z. z., a to za 
každý deň omeškania. 

 
9.3.  Zmluvné strany sú  oprávnené  odstúpiť  od  tejto  zmluvy v prípadoch,  ktoré 

ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, 
ak poskytovateľ poruší túto zmluvu podstatným spôsobom; za podstatné porušenie 
rámcovej dohody poskytovateľom sa považuje najmä, nie však výlučne,  ak poskytovateľ 
plní predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami ustanovenými v článku III, v 
článku  V bod  5.3, bod 5.5,  bod  5.10  a v článku  VII  bod  7.5. tejto zmluvy.  
Účinnosť odstúpenia od tejto zmluvy  nastáva dňom doručenia písomného odstúpenia 
druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany nie sú povinné si z dôvodu takéhoto odstúpenia 
vrátiť dovtedy poskytnuté plnenia. 
 

9.4.  Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť písomnou dohodou. 
 
9.5.  Zmluvná strana je oprávnená ukončiť túto zmluvu  aj výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 

jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
9.6.  V prípade, ak poskytovateľ poruší povinnosť uvedenú v čl. III bod 3.8. tejto zmluvy, 

má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR za každý 
km navyše. 

 
9.7.  V prípade,  ak  Poskytovateľ  z akéhokoľvek  dôvodu  (okrem  prípadov  podľa  §  374 

Obchodného zákonníka) neprevezme vozidlo podľa čl. V bod 5.3. tejto zmluvy, má 
Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR za každú hodinu 
omeškania. 
 

9.8.  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu ako 
ani nárok na odstúpenie od zmluvy. 
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9.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak poskytovateľ nezabezpečí servis za 
podmienok podľa tejto zmluvy riadne a včas je povinný zaplatiť objednávateľovi na 
základe jeho písomnej výzvy zmluvnú pokutu vo výške 200,-€ eur za každé jednotlivé 
porušenie povinností. V prípade, ak poskytovateľ tak neurobí, je objednávateľ oprávnený 
započítať si pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty s pohľadávkou poskytovateľa na 
zaplatenie ceny za poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy. Týmto nie je dotknuté právo 
objednávateľa na náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
 
 
 
 

Článok X  
Náhrada škody 

 

10.1.  Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy 
a za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s poskytovaním služieb. Pri uplatňovaní 
náhrady škody sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

 
10.2.  Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší svoju zmluvnú povinnosť, je povinná 

nahradiť škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie 
povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 
Obchodného zákonníka. 

 
 
 

Článok XI 
Doručovanie 

 

11.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti (v listinnej podobe) doručované v súvislosti s 
touto rámcovou dohodou druhej zmluvnej strane sa považujú za doručené druhej 
zmluvnej strane, ak táto zmluva  neurčuje inak, v prípade doručovania prostredníctvom 
pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti druhej 
zmluvnej strane s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť 
písomnosť zaslaná doporučene (v obálke s doručenkou) na adresu sídla uvedenú v 
záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť zasielaná druhej zmluvnej strane v písomnej forme sa 
považuje za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej zmluvnej strany na adrese sídla 
uvedenej v záhlaví tejto zmluve, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, 
pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k: 
a) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť 
doručovanú poštou alebo osobným doručením, 
b) vráteniu písomnosti odosielateľovi poštou, v prípade vrátenia zásielky späť. 

 
11.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávky, správy o poškodeniach alebo vadách 

(reklamácie) prípadne iné písomnosti doručované medzi zmluvnými stranami 
prostredníctvom emailovej komunikácie na emailovú adresu zodpovedných osôb 
zmluvných strán uvedených v čl. V bod 5.8. tejto zmluvy sa považujú za doručené 
druhej zmluvnej strane uplynutím dvoch dní od ich odoslania, pričom je potrebné 
preukázať doručenie elektronickej pošty (e-mailu) potvrdením o odoslaní e-mailu 
v prípade zasielania písomnosti elektronickou poštou. 
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Článok XII 

Záverečné ustanovenia 
 

12.1.  Na   túto   rámcovú   zmluvu   sa   vzťahuje   právny  poriadok   Slovenskej   republiky, 
predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona o verejnom obstarávaní. 

 
12.2.  Táto rámcová zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Poskytovateľ 

dostane dve vyhotovenia a Objednávateľ dostane dve vyhotovenia. 
 

12.3.  Prílohy tejto rámcovej zmluvy sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
 
12.4.  Táto  rámcová  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  zmluvnými  stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
12.5.  Túto  rámcovú  dohodu  možno  zmeniť  počas  jej  trvania  bez  nového  verejného 

obstarávania iba na základe písomného dodatku označeného poradovým číslom s 
podpisom štatutárnych zástupcov obidvoch zmluvných strán, a to len ak bude uzatvorenie 
písomného dodatku v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
12.6.  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto rámcovej dohody budú riešené 

predovšetkým vzájomnou dohodou. 
 
12.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

Poskytovateľ berie na vedomie, že zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle 
ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v zmysle ust. § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 
Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, pokiaľ si zmluvné 
strany nedohodnú neskoršiu účinnosť.  

 
12 .8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto rámcovú dohodu uzatvoriť, pred jej 

podpísaním si ju celú prečítali a že jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli, že bola 
uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom tejto rámcovej zmluvy. 

 
 
 
 
Príloha č. 1:.Opis predmetu rámcovej zmluvy 
Príloha č. 2: Jednotkové ceny predmetu rámcovej zmluvy  
Príloha č. 3: Zoznam služobných motorových vozidiel 

 
Za Objednávateľa: Za Poskytovateľa: 

 
 
........................................... .......................................... 

dátum a miesto  dátum a miesto 
 

 
 
 
 
..................................... .......................................... 

 

 
konateľ spoločnosti 



 

 

 

 
 
 

 
 

Opis predmetu zmluvy  

Príloha č. 1 

 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie kompletného servisu, opráv a údržby služobných 
motorových vozidiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ďalej ako „objednávateľ“) vrátane 
dodávok súvisiaceho vybavenia a náhradných dielov pre továrenské značky S e a t , P e u ge ot , 
C i t r oe n , D a c i a , A u di . 
Kompletný zoznam služobných motorových vozidiel, pre ktoré majú byť servisné služby 
poskytované, rozdelený podľa ich továrenského zaradenia, je obsahom Prílohy č. 3 k tejto 
zmluve. 

 
 
 
 
Objednávateľ požaduje poskytovanie servisných služieb pozáručného servisu  na osobné 
motorové vozidlá v správe Objednávateľa nasledovne: 
Mechanické práce: 

- servisná prehliadka podľa intervalov stanovených výrobcom 
- výmena predných a zadných brzdových platničiek 
- výmena ramien riadenia 
- výmena čapov riadenia 
- výmena tlmičov na prednej a zadnej náprave 
- výmena homokinetických kĺbov 
- výmena segmentov chladiacej sústavy 
- výmena rozvodového ústrojenstva motora podľa intervalov stanovených     
výrobcom osobného motorového vozidla 
- výmena setu spojky 
- bežná údržba a oprava porúch vzniknutých počas prevádzky 
- oprava elektrického systému vozidla 
- generálne opravy motorov a prevodoviek 
- geometria 
- príprava/kontrola vozidiel na STK a EK 
- zabezpečenie pravidelných technických a emisných kontrol 
- elektronická diagnostika vozidiel 
- dezinfekcia a plnenie klimatizácie 
- pneuservis – sezónne prezutie a uskladnenie pneumatík, opravy defektov 
- iné mechanické práce súvisiace s opravou a údržbou motorových vozidiel 
- klampiarske a lakovnícke práce 
- opravy vozidiel po havárií, výmena čelných skiel 
- odtiahnutie a uskladnenie vozidiel v prípade poruchy alebo havárie, 
súčinnosť s poisťovňou pri likvidácii poistných udalostí; v prípade poistných 
udalostí budú náklady na opravy hradené z poistenia (krycím listom); 

 
Dodávka náhradných dielov doporučených výrobcom k realizácii úkonov/opráv. Požaduje sa 
dodanie originálnych náhradných dielov kompatibilných so značkami motorových vozidiel 
uvádzanými v prílohe č. 3 zmluvy. 

 
Objednávateľ bude požadovať ako súčasť všetkých servisných služieb aj špecifikáciu 
potrebných náhradných dielov a spotrebného materiálu, ktoré budú poskytovateľom dodané až 
po ich schválení a objednaní Objednávateľom. 



 

 

 

 
 
 

 
 
Cena za objednané a dodané náhradné diely a spotrebný materiál nebude zohľadnená v cene 
servisných služieb a bude fakturovaná osobitne. Cena za originálne náhradné diely bude 
vychádzať  z  aktuálneho  cenníka  poskytovateľa  a bude  tvoriť  neoddeliteľnú  Prílohu  č.  2 
zmluvy. Ceny za náhradné diely musia zodpovedať bežným cenám náhradných dielov na 
trhu. 

 
V prípade náhradných dielov, spotrebného materiálu a s tým súvisiacich mechanických prác, 
ktoré nie sú zahrnuté v cenovej kalkulácií v prílohe č. 2, Objednávateľ určil pevnú paušálnu 
sumu vo výške 12000 eur bez DPH, z ktorej bude môcť v prípade aktuálnej potreby čerpať. 

 
Definícia originálnych náhradných dielov 

 

Originálne náhradné diely predstavujú „pôvodné časti alebo vybavenie“ vyrobené podľa 
špecifikácií a výrobných noriem, ktoré poskytol výrobca vozidla na výrobu častí a vybavenia 
na montáž predmetného vozidla. Zahrňuje to časti alebo vybavenie, ktoré vyrobil výrobca na 
tej istej výrobnej linke ako uvedené časti alebo vybavenie. Pokiaľ sa nedokáže opak, 
predpokladá sa, že časti predstavujú pôvodné časti, ak výrobca častí potvrdí, že kvalita častí 
zodpovedá kvalite komponentov použitých na montáž predmetného vozidla a že boli vyrobené 
podľa špecifikácií a výrobných noriem výrobcu vozidla. [pozri článok 3 ods. 26 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre 
typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov 
a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá]. 

 

V prípade, ak niektorý z náhradných dielov nie je uvedený v Prílohe č. 2 zmluvy  alebo nie 
je dostupný na trhu v dôsledku starších súčastí  vyrábaných  v predchádzajúcom období, 
Poskytovateľ predloží objednávateľovi cenovú ponuku na daný náhradný diel/diely na písomné 
odsúhlasenie v zmysle článku III bodu 3.5 zmluvy. V prípade požiadavky objednávateľa je 
Poskytovateľ povinný predložiť tri alternatívne cenové ponuky k náhradnému dielu. 

 

V prípade, ak objednávateľ zistí, že na trhu je konkrétny náhradný diel dostupný za nižšiu cenu, 
Poskytovateľ bude povinný dodať náhradný diel za túto cenu. 

 

Objednávateľ nie je povinný odobrať náhradné diely ponúkané poskytovateľom. 
 

Objednávateľ požaduje, aby bolo poskytovanie servisných služieb zrealizované až po 
odsúhlasení  zodpovednou  osobou  objednávateľa  oprávnenou  na  rokovanie  v technických 
veciach, ktorá je uvedená v článku V bode 5.8. zmluvy. 

 
 
Predmetom zmluvy  je aj odťahová služba – zabezpečenie odťahovej služby v rámci celej 
Slovenskej republiky, v prípade potreby aj odťahová služba v rámci susedských krajín 
Slovenskej republiky a iných krajín, vrátane manipulácie. 
Objednávateľ požaduje poskytnutie náhradného vozidla obdobného charakteru na požiadanie a 
vedenie elektronickej evidencie správy vozidla. 

 
Motorové vozidlá do stanovenej prevádzky poskytovateľa dovezie a po ukončení poskytovania 
služieb aj vždy vyzdvihne Objednávateľ, okrem služieb odťahu. 

 
Podrobný rozpis požadovaných služieb a rozsahu ich poskytovania počas trvania tejto 
zmluvy  je v prílohe č. 2 zmluvy  „Jednotkové ceny predmetu rámcovej dohody“, 
obsahujúcej položkovitý rozpočet služieb. 



 

 

 

 
 
 

 
 
Množstvá sú nastavené ako predpokladané maximálne. Objednávateľ bude čerpať plnenie 
z tejto zmluvy  podľa  svojich  aktuálnych  potrieb,  pričom  je  viazaný  maximálnym 
rozsahom. 



 

 

Zoz

Zo z na  

Príloha č. 3 
 
 
 

1. Seat Alhambra, 7N/DFLAX0AF/, objem valcov 1968 cm3, výkon motora 110 kW, prevodovka 
MT/6, palivo NM, rok výroby 2016, stav tachometra 75000, miesto Bratislava 

 

2. AUDI A4 ALLROAD QUATTRO, B8/HCAHAQ1//, objem valcov 1968 cm3, výkon motora 125 kW,     
    prevodovka MT/6, palivo NM, rok výroby 2010, stav tachometra 115000, miesto Bratislava 
 

3. PEUGEOT BOXER, Y / C3MFC //HY/, objem valcov 1997 cm3, výkon motora 120 kW, prevodovka 
  MT/6, palivo NM, rok výroby 2017, stav tachometra 35000, miesto Bratislava 

 

4.Citroen Berlingo, 7 / JBHZ / M/2S/, objem válcov 1560 cm3, výkon motora 88 kW, prevodovka 
 MT/6, palivo NM, rok výroby 2015, stav tachometra 31000, miesto Banská Bystrica 

 

5.Dacia Lodgy, SK/0JEV/NB5CH000M500 objem válcov 1598 cm3, výkon motora 75 kW, prevodovka 
 MT/5, palivo BA 95 B, rok výroby 2019, stav tachometra 14000, miesto Košice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


