
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202210177_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: Vlastimil Šiška LESTECH
Sídlo: 62, 95605 Vozokany, Slovenská republika
IČO: 33674515
DIČ: 1020448099
IČ DPH: SK1020448099
Bankové spojenie: IBAN: SK640200 0000 0006 86943192
Telefón: 0385320380

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Opravy a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
Kľúčové slová: Oprava a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení, krovinorez, kosačka, traktor, 

motorová píla
CPV: 16800000-3 - Časti poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 50800000-3 - Rôzne opravárske a údržbárske 
služby; 50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Oprava a údržba poľnohospodárskych strojov

Funkcia

Oprava a údržba poľnohospodárskych strojov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Krovinorez STIGA: oprava/výmena prasknutej hlavice, 
oprava/výmena prasknutej rukoväte ks 1

Krovinorez RIWAL PRO RPB 520: oprava/výmena 
prasknutej hlavice, nové hlavice krovinorezu po 2.ks, 
výmena ochrannej krytky hlavice

ks 3

Krovinorez HUSQVARNA 235R: obtiažne štartovanie, 
nedrží motov, výmena hlavice krovinorezu 2.ks ks 2

Záhradný traktor STIGA ESTATE2084H: oprava/výmena
volantu, oprava uchytenia kapoty, oprava/výmena 
pravého predného kolesa - výmena ložiska, oprava 
prednej nápravy

ks 1

Krovinorez GARDENTECH: diagnostika poruchy a jej 
následná oprava ks 1

Strana 1 z 4 



Kosačka motorová STIGA TURBO 53 SVQ H: 
diagnostika poruchy a jej následná oprava ks 1

Kosačka pojazdná bubnová: oprava/výmena lanka, 
oprava/výmena krytu vzduchového filtra ks 1

Krovinorez DOLMAR MS 34U: výmena ochrannej 
hlavice krovinorezu ks 1

Motorová píla HUSQVARNA 372xp: výmena 
silenblokov, výmena vzduchového filtra, výmena 
benzínových hadičiek, výmena lišty, reťazí, výmena 
elektronických káblov

ks 2

Motorová píla STIHL 210 MS: výmena karburátora, 
výmena olejovej zátky, výmena lišty, reťazí ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Diagnostika poruchy, vykonanie opráv a výmena 
náhradných dielov áno

Základné ošetrenie, kompletný servis, funkčná skúška v 
záťaži áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Kritériom je najnižšia cena ( v EUR s DPH) za normohodinu práce.

Maximálny finančný limit na servis a poľnohospodárskych strojov a zariadení, vrátane diagnostiky závad, dodávky a montáže 
náhradných dielov je 2 000,- EUR s DPH.

Cena hodinovej sadzby (normohodina) musí zahŕňať všetky náklady spojené s činnosťami súvisiacimi s predmetom zákazky, 
okrem cien za náhradné diely, prípadne za iný tovar súvisiaci so servisom, údržbou a opravou strojov a zariadení.

Účtovanie ceny výkonov a služieb za opravu, údržbu a servis podľa podrobného rozpočtu, ktorý je dodávateľ povinný predložiť
objednávateľovi najneskôr do 2 dní od obdržania objednávky, rozpočet vykoná na celkovú cenu predmetu zmluvy po 
jednotlivých položkách.

Účtovanie cien originálnych náhradných dielov bude v súlade s platnými cenníkmi výrobcu alebo podľa preukázateľnej 
nadobúdacej ceny originálneho náhradného dielu.

Prítomnosť zamestnanca objednávateľa pri stroji alebo zariadení počas vykonávania jeho údržby a opravy.

Zabezpečenie odvozu stroja alebo zariadenia, v prípade jeho dielenskej opravy v servisnom stredisku zhotoviteľa.

Preberanie a odovzdávanie strojov a zariadení medzi zmluvnými stranami pred ako i po vykonanej údržbe alebo oprave sa 
bude vykonávať písomnou formou. V protokoloch bude uvedený okrem iného dátum prevzatia stroja alebo zariadenia 
servisom dodávateľa a dátum prevzatia opraveného stroja alebo zariadenia.

Dodávateľ prehlasuje, že v jednotlivých cenách uvedených v rozpočte, ktorý predloží dodávateľ objednávateľovi najneskôr do 
2 dní od uzavretia zmluvy/dohody sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk zhotoviteľa v súlade s 
§2 a §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, súvisiace s vykonaním tej - ktorej služby.

Celková fakturovaná cena za opravu  zariadenia predstavuje násobok jednotkovej ceny práce a skutočnej doby opravy v 
hodinách zaokrúhlenej na jednu desatinu hodiny a ceny náhradných dielov, spotrebného materiálu použitého pri oprave.

V prípade, ak sa oprava zariadenia nebude vykonávať v mieste plnenia, stanoví zhotoviteľ celkovú cenu za opravu zariadenia, 
ktorú odsúhlasí objednávateľ na zápise o odovzdaní a prevzatí strojového zariadenia.

V prípade, ak sa zhotoviteľ a objednávateľ nedohodnú na celkovej cene za opravu zariadenia alebo táto oprava bude 
nerentabilná alebo zariadenie bude neopraviteľné, zhotoviteľ je to povinný uviesť na zápise o odovzdaní a prevzatí zariadenia. 
V tom prípade zhotoviteľovi náleží odplata vo výške násobku jednotkovej ceny práce a skutočnej doby opravy zariadenia 
zaokrúhlenej na desatinu hodiny.

Za dobu opravy  zariadenia sa v tomto prípade považuje identifikácia poruchy, návrh celkovej ceny za opravu  zariadenia resp.
odôvodnenie nerentabilnosti alebo neopraviteľnosti zariadenia.

Pred vykonaním opravy zhotoviteľ vypracuje predbežnú cenovú a časovú kalkuláciu. Následne zhotoviteľ zašle 
objednávateľovi na odsúhlasenie predbežnú cenovú a časovú kalkuláciu. Opravy podľa tejto dohody bude možné realizovať 
len na základe objednávateľom písomne odsúhlasenej predbežnej cenovej a časovej kalkulácie

Všetky zmeny opráv nad rámec príslušnej objednávky sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi vykonanie opráv a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je 
oprávnený vykonať kontrolu opráv, a to v ktorejkoľvek fáze.

Na predmet tejto zmluvy/dohody objednávateľ neposkytuje zálohové platby.
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Zhotoviteľ musí vykonať záznam o vykonaní servisu/opravy  do prevádzkovej dokumentácie zariadení.

Dodávateľ je oprávnený fakturovať cenu za vykonanie jednotlivých činností, ktorých poskytnutie je predmetom tejto zmluvy, len
podľa skutočne vynaložených hodín, potrebných na vykonanie opravy a údržby a použité náhradné diely.

Splatnosť faktúry ja 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Na faktúre žiadame uviesť jednotkové ceny za jednotlivé položky bez DPH, jednotkové ceny za jednotlivé položky s DPH, 
celkovú cenu v EUR s DPH. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku objednávateľa, vzniknuté v dôsledku ním vykonávaných 
činností pri zabezpečovaní plnenia predmetu zmluvy. Spôsobené škody nahradí objednávateľovi v plnom rozsahu.

Na vykonané opravy a údržbu poskytne dodávateľ objednávateľovi záruku minimálne 12 mesiacov.

Na originálne náhradné diely poskytne dodávateľ objednávateľovi záruku 24 mesiacov.

Dodávateľ je povinný pri poskytovaní služby dodržiavať platné technické normy, predpisy požiarnej ochrany, bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a hygienické predpisy.

Na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť 
objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko, a to 
najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním plnenia predmetu zákazky v súlade s touto zmluvou.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Novozámocká 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.09.2022 07:30:00 - 11.11.2022 13:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Normohodina
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 20,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 24,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
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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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210177

V Bratislave, dňa 22.09.2022 08:58:02

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

Dodávateľ:
Vlastimil Šiška LESTECH
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210177


Zákazka


Identifikátor Z202210177


Názov zákazky Opravy a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/329275


Dodávateľ


Obchodný názov Vlastimil Šiška LESTECH


IČO 33674515


Sídlo 62, Vozokany, 95605, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 22.9.2022 6:14:11


Hash obsahu návrhu plnenia NKDTPYzzFDNocxN7S/De4a6IXNKp+QBPAbnyikToDtk=


Vlastný návrh plnenia


Položka 1 Oprava a údržba poľnohospodárskych strojov


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
24 € s DPH jecena za 1 Nh práce


Prílohy:
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