
Číslo zmluvy objednávateľa : 2021-0220 -1164420 
Číslo zmluvy dodávateľa: f. J,.,.: l S·· ... ~ ~ • , .... 

Rámcová zmluva 
na dodávku služieb autoservisu a pneuservisu pre motorové vozidlá a mechanizmy 

uzatvorená podľa§ 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") (ďalej len .zmluva") 

1.1 Objednávater: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 

l. 
Zmluvné strany 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020 261342 
SK2020261342 
Tatra banka, a.s. Bratislava 
SK30 1100 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Ing. Jaroslav Vach, MBA. člen predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditel' sekcie správy majetku 
b) technických: Ing. Monika Pašová, poverená zastupovaním pracovnej pozície 

vedúci odboru dopravy a zásobovania 

(ďalej aj ako .,objednávater') 

1.2 Dodávateľ: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH : 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 

a 

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky, a. s. 
Sklabinská 20, 831 06 Bratislava 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, 
oddiel: Sa vložka č. 4804/B 
44855206 
2022850203 
SK2022850203 
Štátna pokladnica 
SK9381800000007000355129 
SPSRSKBA 

Menom spoločnosti koná: Mgr. Michal Šula, predseda predstavenstva 
Mgr. Ján Gajdoš, člen predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. Ľubomír Války 
b) technických: Ing. Augustína Zlíechovská 
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(ďalej aj ako .,dodávateľ' ) 

(ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany") 

ll. 
Preambula 

2.1 Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je výberové konanie a ponuka úspešného uchádzača 
zo dňa 04.08.2021 a uznesenie PGR 31/12/21 . 

Ili. 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom zmluvy je: 

3. 1. 1 Dodávka pneuservisných služieb pre osobné a terénne motorové vozidlá zo špecifikácie 
uvedenej v Prílohe č. 1 - Špecifikácia pneuservisných služieb pre osobné a terénne 
motorové vozidlá - oblasť Bratislava, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy. 

3.1.2 Dodávka autoservisných služieb pre osobné a terénne motorové vozidlá zo špecifikácie 
uvedenej v Prílohe č. 2 - Špecifikácia vybraných servisných služieb a úkonov pre osobné, 
terénne a ostatné motorové vozidlá - oblasť Bratislava, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť 
tejto zmluvy. 

3.1.3 Dodávka autoservisných služieb inak nešpecifikovaných podl'a potreby a pre motorové 
vozidlá za podmienok uvedených v Prílohe č. 3 - Špecifikácia normohodín servisných 
služieb podľa druhu, ktorá tvorí neoddetiteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3.1.4 Odber opotrebovaných pneumatík na ekologickú likvidáciu. 

3.1.5 Sezónne uskladnenie pneumatík za podmienok uvedených v Prílohe č. 1. 

IV. 
Spôsob realizácie zmluvy 

4.1 Predmet zmluvy bude realizovaný na základe jednotlivých vystavených objednávok zo strany 
objednávateľa, potvrdených dodávateľom v zmysle bodu 4.3 zmluvy. 

4.2 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať požadovaný tovar a vykonávať servisné služby, 
karosárske a lakovnícke práce, ako aj všetky ostatné mechanické a auto- elektrikárske práce, 
s použitím výhradne originálnych náhradných dielov a v rozsahu postupov stanovených 
výrobcom vozidla. 

4.3 Rozsah požadovaných servisných služieb bude upresňovaný potvrdenýmí objednávkami -
zákazkovými listami na každú požadovanú službu, v ktorých dodávateľ uvedie 
objednávateľom požadované služby, predpokladanú cenu za objednávané služby a 
predpokladaný termín ukončenia zákazky. Objednané služby na zákazkovom liste potvrdí 
svojím podpisom oprávnený zástupca objednávateľa v zmysle čl. IV., bodu 4.4 zmluvy, 
odovzdávajúci vozidlo dodávateľovi. 
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4.4 Oprávneným zástupcom objednávatel'a je vedúci odboru dopravy a zásobovania, technik 
dopravy a zamestnanec objednávateľa , ktorý má vozidlo zverené do užívania a preukáže sa 
platnými dokladmi od vozidla spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Identifikácia oprávneného zástupcu na zákazkovom liste je akceptovaná len pri uvedení 
dátumu, mena a priezviska čitatel'ne (paličkovým písmom) a potvrdením svojím podpisom. 

4.5 V prípade zmeny rozsahu poskytovaných servisných služieb nad predpokladanú cenu 
uvedenú v zákazkovom liste je dodávate!' povinný novú cenu odsúhlasiť (elektronicky) s 
osobou objednávatel'a oprávnenou rokovať vo veciach technických. 

4.6 Dodaný tovar po prevzatí objednávateľom a poskytnuté servisné služby po prevzatí 
motorového vozidla objednávatel'om bude dodávateľ fakturovať objednávatel'ovi v cenách za 
normohodinu podl'a Prílohy č. 1 - Špecifikácia pneuservisných služieb pre osobné, terénne a 
ostatné motorové vozidlá a mechanizmy , Prílohy č . 2 - Špecifikácia autoservisných služieb 
pre osobné a terénne motorové vozidlá a Prílohy č. 3 - Špecifikácia normohodín servisných 
služieb pre osobné, terénne a ostatné motorové vozidlá. 

4. 7 Dodávateľ sa zaväzuje realizovať servisné služby ako následok škodových udalostí na 
vozidlách po predchádzajúcej obhliadke likvidátorom zmluvnej poisťovne a cestou krycieho 
listu. 

4.8 Dodávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť ekologickú likvidáciu opotrebovaných 
pneumatík. 

4.9 Objednávate!' sa zaväzuje objednaný tovar a služby prevziať a zaplatiť dodávateľovi 
dohodnutú cenu. 

v. 
čas a miesto plnenia zmluvy 

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu, podľa čl. VIl., 
bodu 7.2, podl'a toho, čo nastane skôr. Plnenie bude poskytované počas trvania zmluvy a 
záväzkov zo zmluvy. 

5.2 Miestom dodania tovaru je adresa dodávatel'a pod l' a čl. l. , bodu 1.2 a adresy prevádzkových 
jednotiek objednávatel'a v zmysle určenia na predmetnej objednávke. 

5.3 Miestom dodania služieb je adresa dodávateľa podl'a čl. 1., bodu 1.2. 

Vl. 
Termíny realizácie dodávok predmetu zmluvy 

6.1 Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodávky tovaru, ktoré má na sklade do 24 hodín od 
doručenia objednávky, v ostatných prípadoch maximálne do 3 pracovných dní od doručenia 
objednávky. 

6.2 Termíny dodávok špeciálnych druhov pneumatík a príslušenstva podl'a prípadných 
špeciálnych požiadaviek objednávatel'a budú dohodnuté v rámci jednotlivých objednávok. 
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6.3 Dodávate!' sa zaväzuje realizovať požadované servisné služby do 3 dní od predloženia 
objednávky, v prípade väčšieho rozsahu požadovaných služieb v termínoch podl'a dohody s 
osobou objednávatel'a oprávnenou rokovať vo veciach technických. 

VIl. 
Cena 

7. 1 Celková cena sa vzťahuje na predmet zmluvy a bola dohodnutá v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a je doložená cenníkom tovaru a 
servisných služieb dodávateľa, ktorý tvorí prílohu č. 1, prílohu č. 2 a prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

7.2 Celková cena na predmet zákazky v rozsahu čl. 111 tejto zmluvy je dohodnutá v limite 
107 632,16 € bez DPH (slovom stosedemtisícšesťstotridsaťdva eur a 16 eurocentov bez 
DPH) počas doby účinnosti zmluvy. 

7.3 K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH). 

7.4 V cene podl'a príloh č. 1, č. 2 a č. 3 sú zakalkulované všetky cenotvorné kalkulačné položky, 
vrátane nákladov na súvisiace služby, zabezpečenie kompletizácie tovaru podl'a miesta 
určenia a jeho doprava do jednotlivých prevádzok objednávatel'a. 

7.5 Jednotkové ceny na dodávky tovarov a služieb podl'a prílohy č. 1, prílohy č. 2 a prílohy č. 3 sú 
platné 24 mesiacov od podpisu zmluvy, t.j. počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. 

VIli. 
Platobné podmienky 

8.1 Právo na zaplatenie ceny vzniká dodávateľovi riadnym splnením svojho záväzku voči 
objednávateľovi. Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň prevzatia tovaru a servisnej služby, 
potvrdený na zákazkovom liste osobou objednávateľa podľa čl. IV., bodu 4.4. 

8.2 Cenu za dodaný tovar a poskytnuté služby objednávateľ uhradí dodávatel'ovi bezhotovostne 
po prevzatí každej jednotlivej dodávky tovaru a servisnej služby na základe faktúry, ktorú 
dodávatel' vystaví a doručí objednávateľovi do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

8.3 Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom o DPH, označenie čísla 
zmluvy podl'a evidencie objednávatel'a a číslo bankového účtu v tvare IBAN. Súčasťou faktúr 
budú zákazkové listy, potvrdené oprávneným zástupcom objednávateľa preberajúcim vozidlo 
pod l' a čl. IV. , bodu 4.4. 

8.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 8.3, je objednávate!' oprávnený 
vrátiť ju dodávateľovi. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi. 

8.5 Dohodnutá splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. 

8.6 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme, ak bola doručená na adresu sídla 
Objednávatel'a a v elektronickej forme, ak bola doručená výlučne na adresu 
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efaktury@sepsas sk Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje 
za elektronickú faktúru doručenú Objednávatel'ov1 v zmysle tejto Zmluvy 

8 .7 Objednávate!' podpisom tejto Zmluvy udel'uje Dodávatel'ovi súhlas v zmysle ustanovenia§ 71 
ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej forme, za 
podmienky predchádzajúceho informovania Objednávatel'a o používaní elektronickej formy 
fakturácie v zmysle bodu 8.8 Zmluvy. 

8.8 Oo 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, je dodávate! pov1nný písomne oznámit" 
Objednávateľovi , či bude pri fakturácii podľa tejto Zmluvy používať elektronickú formu alebo 
listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie Dodávateľa o forme spôsobu fakturácie sa 
považuje za závazné dňom jeho doručenia Objednávatel'ovi. V prípade doručovania 
elektronických faktúr bude v oznámení uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú faktúry 
odosielané. 

8.9 Ak si Dodávate!' nesplni riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 8.8 tejto Zmluvy, za 
záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

8. 1 O Dodávate l' je oprávnený písomne požiadať Objednávateľa o zmenu formy fakturácie aj v 
priebehu trvania tejto Zmluvy. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo dňa písomného 
potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany Objednávateľa Dodávatel'ov1. 

IX. 
Odovzdanie tovaru a služieb 

9. 1 Dodávateľ odovzdá tovar oprávnenému zástupcovi objednávateľa podl'a objednávky. 

9.2 Dodávateľ je povinný pred odoslaním tovaru oznámiť písomne alebo telefonicky oprávnenému 
zástupcovi objednávateľa termín dodania tovaru. 

9.3 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom prevzatia tovaru. 

9.4 Objednávateľ odovzdá osobné motorové vozidlo za účelom servisnej služby prijímaciemu 
technikovi dodávatel'a a naopak dodávateľ po ukončen í objednaných servisných služieb 
oprávnenému zástupcovi objednávateľa v mieste plnenia zmluvy, podľa čl. V., bodu 5.3. 
Vozidlo sa považuje za prevzaté momentom potvrdenia zákazkového listu oprávneným 
zástupcom objednávatel'a v zmysle čl. IV., bodu 4.4 tejto zmluvy. 

9.5 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa po jeho fyzickom prebratí a 
písomnom potvrdení prevzatia od dodávateľa (§ 443 Obchodného zákonníka). 

9.6 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať uskladnenie tovaru vo svojich priestoroch počas 
kompletizácie jednotlivých objednávok. 

9.7 V prípade opráv nepojazdných vozidiel začne poskytovanie služby odťahom , alebo odvozom 
vozidla z miesta. na ktorom sa vozidlo stalo nepojazdným. Pre telefonické nahlasovanie 
porúch musia byt' poverení pracovníci dodávateľa k dispozicii 24 hodín denne a sú povinní 
začať poskytovať služby bezodkladne po prijatí telefonátu, pričom odťah musí byť vykonaný 
najneskôr do šiestich hodín od nahlásenia poruchy. V prípade mimoriadne nepriaznivých 
poveternostných podmienok môže byt' lehota podľa predchádzajúcej vety dohodou primerane 
predÍžená. 
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x. 
Zodpovednosť za vady tovaru a akosť 

10.1 Dodávateľ je povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva a príslušné 
technické predpisy a technické normy (zákon č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na 
výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

10.2 Dodávatel' poskytuje plnú záruku za akosť tovaru po dobu 24 mesiacov a na poskytnuté 
servisné služby po dobu 6 mesiacov. 

10.3 Objednávatel' je povinný reklamovať zjavné vady dodávky (porušenosť povrchu materiálu, 
množstva a pod.) hneď pri preberaní tovaru, spísaním zápisnice s odovzdávajúcou osobou a 
skryté vady zistené v záručnej dobe najneskôr do konca záručnej doby. 

10.4 Nároky objednávatel'a z vád tovaru sa riadia ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka. 

10.5 Dodávateľ je povinný prešetriť oprávnenosť reklamácie najneskôr do 5 pracovných dní - v 
prípade potreby expertného alebo laboratórneho vyšetrenia sa termín úmerne predÍži. 

10.6 Požadovanú výmenu vadného tovaru (výrobku) za výrobok bez vady vykoná dodávateľ do 3 
dní od overenia oprávnenosti reklamácie a v naliehavých prípadoch aj pred overením, a to do 
5 dní od doručenia reklamácie s tým, že cena vymeneného výrobku a súvisiace náklady pôjdu 
na ťarchu toho, koho zodpovednosť za vady sa potvrdí. To platí aj pre požadovanú opravu 
vadného výrobku, pričom sa dodávateľ zaväzuje vykonať opravy vadného výrobku do 30 dní 
od doručenia reklamácie. 

10.7 Ak je závada na vozidle odstrán iteľná , dodávateľ závadu odstráni do 10 dní od jej 
diagnostikovania. 

10.8 Ak je závada neodstránitel'ná, oznámi dodávate!' túto skutočnosť písomne (listom, e-mailom) 
osobe objednávateľa, oprávnenej konať vo veciach technických, ktorá stanoví ďalší postup. 

10.9 Objednávate!' môže odstúpiť od zmluvy z dôvodu opakovaných vád dodaného tovaru a to aj 
v prípade, že následná vada je iná ako pôvodná. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy dodávateľovi. 

10.1 OPri plneni zmluvy je dodávateľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, 
na majetku, na prírode a na životnom prostredí. Dodávate!' vplyvom svojej činnosti na 
vozidlách sa zaväzuje správať tak, aby nedošlo k strate či obmedzeniu záruk na vozidlách 
alebo ich častiach. 

10.11 Ak dodávatel', resp. jeho subdodávatelia spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú 
vykonávané v rámci plnenia predmetu zmluvy objednávatel'ovi škodu, dodávateľ sa zaväzuje 
objednávateľovi nahradiť túto škodu v plnom rozsahu. 

Xl. 
Náhrada škody, zmluvné pokuty, úrok z omeškania 

11 .1 Pri omeškaní s plnením má objednávate!' právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči 
dodávatel'ovi vo výške 0,03 % z ceny tovaru, resp. služby za každý deň omeškania. 
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11.2 Pri omeškaní s úhradou faktúry má dodávateľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 
1 M EURIBOR + 2% p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet sa použije 
hodnota 1 M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania. 

11.3 V prípade, že objednávatel'ovi vznikne z dôvodu nekvalitného tovaru dodávateľa majetková 
škoda, dodávateľ je povinný túto škodu objednávatel'ovi nahradiť. 

XII. 
Ukončenie zmluvy 

12.1 Platnosť zmluvy konči uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, alebo vyčerpaním 
stanoveného finančného limitu stanoveného v čl. VIl ., bode 7.2, ak táto skutočnosť nastane 
pred uplynutím tejto doby. 

12.2 Zmluvu je možné ukončiť taktiež dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od 
Zmluvy 

12.3. Pred ukončením platností zmluvy možno zmluvu jednostranne ukončiť: 
a) z dôvodu opakovaných vád tovaru a služieb s účinnosťou od doručenia písomného 
oznámenia o odstúpeni od zmluvy, 
b) jednostranným vypovedaním zmluvy bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpovednou 
dobou, pričom účinnosť výpovede nastáva prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručeni 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

XIII. 
Záverečné ustanovenia 

13.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dní zverejnenia tejto zmluvy v CRZ, v súlade s ust. § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka. 

13.2 Nakoľko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. je povinnou 
osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom 
zneni (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), zmluvné strany sú oboznámené 
s tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, 
ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom 
prístupe k informáciám vo svojich ust. § Sa a § Sb. 

13.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len písomnou dohodou zmluvných strán. 

13.4 Ak jedno alebo viaceré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo čiastočne 
neúčinnými alebo nevykonatefnými, nebude tým dotknutá účinnosť alebo vykonateľnosť 
ostatných ustanovení. V takom prípade sa predpokladá, že namiesto neúčinného ustanovenia 
bolo dohodnuté také účinné ustanovenie, ktoré v právne prípustnom rozsahu zodpovedá 
zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. To isté platí aj pre prípadné medzery v tejto zmluve. 
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13.5 Neoddelitel'nou súčasťou zmluvy je: 

Príloha č. 1 - Špecifikácia pneuservisných služieb pre osobné, terénne a ostatné motorové 
vozidlá a mechanizmy , 
Príloha č. 2 - Špecifikácia autoservisných služieb pre osobné a terénne motorové vozidlá, 
Príloha č. 3 - Špecifikácia normohodín servisných služieb podľa druhu pre osobné, terénne a 
ostatné motorové vozidlá. 

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú , že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a 
zrozumiteľne a ktorý nie je urobený v omyle a svoj im obsahom alebo účelom neodporuje alebo 
neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnost' nie je obmedzená, 
sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom 
a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy. 

13. 7 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 
po dve vyhotovenia. 

V Bratislave dňa 

Za objednávatera: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

Ing. Jaroslav Vach, MBA 
člen predstavenstva 

V Bratislave dňa 

Za dod~eľa: 

Mgr. Michal Sula 
predseda predstavenstva 
a generálny riaditel', 

v. z. na základe generálneho 
poverenia Ing. Marek Václavík, 

člen predstavenstva 

/ h 
. Ján Gajdoš 
predstavenstva 

Rámcová zmluva na dodávku služieb autoservisu a pneuserv~su pre molorové voztdlá a mechanizmy 
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Príloha č.1 · Pneuservisné práce 

cena ·uviesť v € bez DPH 
typ služby upresnenie služby 

14 • 16 palcov 17 pa leo v a viac 

cennillov' cena 
tena po zrave pre 

cennillov' cena 
cenil po rr il ve pre 

(uviesť v € bez DPH) 
SEPS, a.s.(uvies( 

(uviesť v € bez DPH) 
SE.PS, a.s. (uviesť 

cenu v € bez DPH) cenu v € bez DPH) 

hl iníkový disk 
pne u na disku • 5,00€ 4,50€ 6,00 { 5,50€ 
kompletné prezutie• 9,80 { 7,20 € 12,00 € 10,00€ 

plechový d1sk 
pneu na disku• 5,00 € 4,50 { 6,00{ 5,50( 
kompletné prezutie" 9,80 { 7,20 € 12,00 € 10,00 ( 

oprava defektu za studena• 6,50{ 6,50 { 6,50 € 6,50 ( 

geometria (na nápravu) 
zmeranie 14,00 { 10,00€ 14,00€ 10,00€ 
nastavenie 19,60€ 14,00{ 19,60 € 14,00 { 

uskladnenie sada 4ks 
pncu na disku 33,60€ 24,00€ 33,60€ 24,00€ 
iba pneumatika 33,60 ( 24,00€ 33,60 € 24,00€ 

• cena za l kompletný úkon (nie sada 4ks kolies) 

vysvetlenie pre stípec B, čo má obsahovať daná služba j e v komentároch bunky 



Pt•oll• U· Aul01fM11lf pri« 

jodnotlul .... Voltkw- Silo-. MltsubiiN Toyota ---· typsluhy 
(wf nhl CH'G l (M'd SW C.ddy f.llp Go~ M- """"" , ..... Oct•vle SufMI'I> KO><IIoq uoo ASX ,., ... Outlendet Und Crulw Sprlnter V250 {,\tf'flllt a <IU.il'lft"\o • 'ltlm.ltlt.6drt (IHa Ofl?i 25,00 ( 25.()()( 15,00 ( 15,00 ( 25,00 ( 25.00 ( 25,00 ( 25,00 ( 25,00 { 15,00 ( 15,00 { 15,00 ( U,OO( 25.00 ( 15.00, 25,00 ( 25,00( Y\'!t\f!'l. bn~ (tli!. ta tw6nt n41 jiM.!"'U "ii,Url\l flt~ml~· 
( btl 0Pt4 21,50 ( JS,()()( 35,00 ( 35,00( 50,00( AO.OO ť oo.oo< 35,00 ( A0,00( 40,00( l7,S0( 410.00{ 37 SOC 37,50( 37,50( 57,50f 40,00( 

l•tn~lqoJ 

l l Olt>j.t C.Wol MUI'IIff!'C SW• 30 ( btt OPH 
15,00 ( 

OO"'Y'"IIVCireNI'It~'>otiCI'• ~J~P'""Y M"<"\\•St\fd)·~ 
(bu 0'H 18.00 ( :18.00 ( :Ili,()() ( 38,00( SS.OO{ 5S.oo< SS,OO( 45,00 ( 58,00 ( S8.00 ( 58,00 ( :18.00 ( ~1.00 < S8.00 ( S8.00f S8,00( 58,00( i 

~.r.-~CP'Wif'_,...~.,~..oa.db. 

vlnlt'.6 od~hoYi .. li..tblvr...,Ci uwd~h m.nta<*.oh•do tlltt 

• 3.ll ( SOitm 8rat1c ...... DPH/U km 

pr~raVJ ~"~ • SlK .. l K { b•z OPH 25,00 ( 25,00 { 25,00 ( 25,00 { 25,00{ 15.00 ( 25,00 ( 25,00 { 15,00 { 25,00 { 25,00 { 15,00 ( 25,00 ( 25,00 ( 25,00 ( 25,00 ( 25,00 ( 
wtoeaflw s--r; • n <•"~ 75.00 ( 75,00 ( 75,00 ( 75,00( 75,00{ 75,00 ( 75,00( 1MO< 75,00 ( 1S.00( 75,00{ 7S,00( 75,00( 15,00( 75.00 , 75.00 { 75,00( 



... 

Príloha č.3 - Ceny za normohodiny 

značkl vozidl~ typ vozidl~ 

L200 

MitsubiShi 
Outlander 

ASX 

Pajero 

Kl a Cee'd l cee'd SW 

Supe rb 

Skoda Octavia 

Kod1aq 

Passat 

Golf 

vw Multivan 

Tiguan 

C<1ddy 

E·Up 

Mercedes 
V-250 

Spriner 

Toyota Land Cruiser 

• ponúkaná cena, zrava pre SEP5 

Cena za normohodlnu - uviesť cenu 11 (bez DPH 

servlsM práce elelrtriUrske pr~ce 

cennlllodce..a ll- pr~ SEPS, u• unnilc:ovj c:tn.a 

(wlest' cenu • (ber (uvle$( ponúkanu (uviesť cenu v (liet 
Of>H) cenu• v( ber DPH) DPH) 

38,00€ 25,00 ( 38,00 ( 
38,00 ( 25,00 ( 38,00( 
38,00 ( 25,00 ť 38,00€ 
38,00€ 25,00 ( 38,00€ 
38,00 ( 25,00 ( 38,00 c 
43,00 ť 25,00 ( 43,00 € 
38,00 ť 25,00 ( 38,00 ( 
43,00 ( 25,00( 43,00 ( 
43,00 ( 25,00 ( 43,00€ 
38,00 ( 25,00 ( 38,00€ 
43,00 ( 25,00 ( 43,00 ( 
43,00 ( 25,00 c 43,00( 
38,00€ 25,00 ť 38,00 ( 
38,00 ( 25,00€ 38,00( 
38,00 ( 25,00€ 38,00 ( 
38,00 ( 25,00 ( 38,00€ 
38,00 ( 25,00( 38,00€ 

očakávame znlfen1e cenníkovej ceny pre 5EPS ako partnera 
ak nie, vyplllťe zhodne pre daný druh prác 
táto cena ide do kalkuláCie predbe!neJ rotnej fakturácie 

lf~ pre SEPS, ~.s• 
(uviesť ponúkanú 
.. nu• v € bel DPH) 

25,00 ( 

25,00( 

25,00( 

25,00( 

25,00€ 

25,00 € 
25,00 ( 

25,00( 

25,00 ( 

25,00 ( 

25,00( 

25,00 ( 

25,00 ( 

25,00 ( 

25,00 ( 

25,00€ 
25,00( 

kl~m~rské ~ce 

cennll<ori .. na lf ava pr~ St:PS, a.s 
(wle>t' cenu v ( be1 (uvies( ponúkanú 

Of>H) cenu• v (ber DPH) 

38,00€ 25,00( 
38,00( 25,00 ( 
38,00( 25,00{ 
38,00 ( 25,00 ( 
38,00 ( 25,00 ( 
43,00 ( 25,00 ( 
38,00( 25,00( 
43,00 ( 25,00( 

43,00 € 25,00 ( 
38,00( 25,00 € 
43,00 ( 25,00 ( 
43,00 € 25,00 c 
38,00 ( 25,00( 
38,00€ 25,00€ 
38,00€ 25,00( 
38,00 ( 25,00 ( 
38,00 ( 25,00 € 




