Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201810304_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, Slovenská republika
35919001
2021937775
SK 2021937775
SK3011110000006624859013

Dodávateľ:
Obchodné meno:

BCI-S&T, s.r.o.

Sídlo:

Bytčianska 498, 01003 Žilina - Považský Chlmec, Slovenská republika

IČO:

30228573

DIČ:

2020449244

IČ DPH:

SK2020449244

Číslo účtu:

SK2211000000002623822560

Telefón:

0915629092

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Pravidelný servis nákladného vozidla rok/20.000km

Kľúčové slová:

Servisná prehliadka po 100 000km

CPV:

50114200-9 - Údržba nákladných vozidiel; 50114000-7 - Oprava a údržba nákladných
vozidiel; 50111000-6 - Správa, opravy a údržba vozového parku

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Pravidelný servis nákladných vozidliel rok/20.000km

Funkcia
Časová ročná prehliadka vozidla Mercedes- Benz Actros 2641: Test HHT( vstupná diagnostika), časová údržba, premazanie
komplet vozidla, výmena
motorového oleja a komplet filtrov (olejový, vzduchový, prachový filter kúrenia/vetrania, AD blue a sušiča stlačeného vzduchu),
výmena oleja v zadnej
náprave, výmena oleja v mechanickej prevodovke, diagnostika brzd. systému vozidla s výstupným protokolom z brzd. stolice,
servis vozidla podľa palubného počítača, výstupná diagnostika, vymazanie chýb a nastavenie nového intervalu.
Technické vlastnosti

Jednotka

servisná prehliadka nákl. vozidla Mercedes- Benz Actros
WDB9301431L177383

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

druh vozidla

nákladné

rok výroby

2007

palivo

nafta+ močovina

kategória

N3G
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Minimum

Maximum

Presne
1

objem motora

11 946cm3

výkon motora

300kW

karoséria

špeciálna

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Zápis servisnej prehliadky do servisnej knižky. Faktúru vystaviť za servisnú prehliadku vykonanú v danom mesiaci. Splatnosť
faktúry 30 dní od jej doručenia do sídla spoločnosti.
Požaduje sa vykonanie servisu u dodávateľa.
Požaduje sa predložiť osvedčenie, že dodávateľ je autorizovaný servis Mercedes- Benz, nepredloženie osvedčenia sa
považuje za nesplnenie osobitnej požiadavky s možnosťou odstúpenia od zmluvy.
Požaduje sa , aby zhotoviteľ vlastnil originálne špeciálne náradie a originálnu diagnostickú jednotku k podvozkom MercedesBenz, schválené výrobcom podvozkov Mercedes- Benz.
Požaduje sa , aby v technickom vybavení dielne zhotoviteľ vlastnil- zdvíhacie zariadenie pre nákl. vozidlá, regloskop, detektor
vôle náprav, odsávačku olejov, diagnostické a plniace zariadenie autoklimatizácií, brzd. stolicu pre nákl. vozidlá.
Požaduje sa možnosť realizácie zákl. údržby výjazdovým vozidlom vybaveným špeciálnym náradím schváleným výrobcom
podvozkov potrebným na prevedenie servisných úkonov na podvozkoch Mercedes- Benz u zákazníka pri zabezpečení
ekologickej likvidácie opotrebovaných náplní a náhrad. dielov.
Pred prevzatím vozidla do servisu dodávateľ vyhotový zákazkový list doplnený o číslo objednávky pre danú zákazku,
podľa EVČ a VIN, ktorý pred zahájením servisu i po jeho ukončení potvrdia obidve zmluvné strany.
Servis požadujeme vykonať s použitím originálnych náhradných dielov.
V prípade zistenia závady opotrebovaných súčiastok mimo požadovaného servisu, žiadame to oznámiť kontaktnej osobe a
žiadať písomný súhlas na odstránenie.
Vzdialenosť servisu od objednávateľa do 50 km.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
14.03.2018 08:50:00 - 26.03.2018 08:51:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 430,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 716,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 12.03.2018 08:24:02
Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
BCI-S&T, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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