
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202115868_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ŠTÝL EU s.r.o.
Sídlo: Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír, Slovenská republika
IČO: 45329478
DIČ: 2023053989
IČ DPH: SK2023053989
Bankové spojenie: IBAN: SK29 1100 0000 0029 4500 6603
Telefón: 0905357375

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Opravy vysokozdvižných vozíkov
Kľúčové slová: Servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel
CPV: 50530000-9 - Opravy a údržba strojov; 42415110-2 - Vysokozdvižné vozíky
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Opravy vysokozdvižných vozíkov DVHM 3222T, BVHM 1622

Funkcia

Súťaž je určená na stanovenie ceny za jednu normohodinu s DPH

servis vysokozdvižných vozíkov v súlade s pokynmi výrobcu pre dané vozidlo

nepravidelný servis

mechanické práce (oprava a údržba konkrétnych častí strojov )

diagnostika

použitie originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre značky DESTA DVHM 3222T, BVHM 1622

protokolárne prevzatie vozidla u dodávateľa služby

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Lehota, v ktorej musí byť vozidlo prevzaté od obdržania 
objednávky hod 48

Zľava z ceny originálnych náhradných dielov a 
príslušenstva, voči cene uvedenej v oficiálnych 
aktuálnych cenníkov

percento 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Miesto plnenia u dodávateľa služby
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Spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky 
uchádzačom:

- 1 normohodina - stanovená jednotka cenou práce (1 
normohodina / cena prace v EUR s DPH). 1 normohodina cena s DPH

Jednotlivé úkony budú realizované na základe 
objednávky vystavenej obstarávateľom

Po zistení porúch a iných nutných prác s spojené s 
opravou vysokozdvižných vozíkov DVHM 3222T, BVHM 
1622 bude spracovaný zoznam dielov a pracovných 
náplní systémov a následne schvaľovaný 
objednávateľom.

Uplatnenie  reklamácie opravy do 48 hod.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Požaduje sa predložiť zoznam kontaktných osôb do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Požaduje sa predložiť v elektronickej forme oficiálny aktuálny cenník originálnych náhradných dielov do 24 hodín od 
požiadavky.

Dodávateľ vykoná servis, opravy, údržbu (ďalej len „ servis“) vozidla na základe objednávky objednávateľa.

Po prevzatí vozidla, dodávateľ predbežne ocení servis, na základe odhadovaného množstva hodinových sadzieb 
mechanických a elektrikárskych prác a na základe odhadovaného množstva súvisiaceho materiálu v zmysle oficiálneho, 
aktuálneho cenníka.

Dodávateľ musí dodržať množstvo odpracovaných hodín stanovené výrobcom na jednotlivé úkony.

Požaduje sa používať originálne náhradné diely, v prípade ekvivalentných riešení je potrebný súhlas objednávateľa.

Dodávateľ predbežné ocenenie elektronickou formou odsúhlasí s kontaktnou osobou objednávateľa.

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po prebratí servisovaného vozidla objednávateľom na základe skutočného 
vykonaného množstva hodín mechanických a elektrikárskych prác a na základe skutočného použitia množstva súvisiaceho 
materiálu.

Faktúra musí obsahovať okrem zákonom stanovených údajov aj stav tachometra v dobe vykonávania servisu a údaje o 
použitom materiáli.

Skutočná fakturovaná cena servisu nesmie presiahnuť predbežné ocenenie.

Dodávateľ vystavenú faktúru zašle objednávateľovi poštou na adresu jeho sídla.

Objednávateľ  si vyhradzuje právo objednať toľko služieb, koľko bude aktuálne potrebovať a do výšky vyčlenených finančných 
prostriedkov.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami obchodného 
zákonníka.

Servisné práce zahŕňajú najmä: najmä opravy a výmena jednotlivých častí stroja

Ukončenie zmluvy môže nastať:- riadnym splnením predmetu zákazky,- dohodou zmluvných strán ku dňu určenom v dohode,-
výpoveďou, výpovedná doba je jeden mesiac a výpovedná lehota plynie od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v 
ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Vypovedať zmluvu je možné aj bez udania dôvodu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že by sa z objektívnych dôvodov jej ďalším plnením dostal do 
rozporu so zákonom o verejnom obstarávaní.

Splatnosť faktúry po vykonaní opravy je 30 dní.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Kuchyňa
Ulica: Dopravné krídlo Kuchyňa, 90052 Kuchyňa

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.07.2021 10:00:00 - 30.09.2021 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 2,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 657,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 989,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.07.2021 10:36:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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