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RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PNEUSERVISU 
Č. SAŽP SEP/2018/125 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia 

so sídlom:  Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 

v zastúpení:  RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ 

IČO:   00 626 031 

DIČ:    2021125821 

IČ DPH:  SK2021125821 

bankové spojenie:  

IBAN:    

kontaktná osoba: Bc. Miloš Skladaný, tel.: ...................., e-mail:  

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a 

 

Poskytovateľ:              BAPS s.r.o  

so sídlom:  Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica  

v zastúpení:  Ján Chmelo 

IČO:   45240281 

DIČ:   2022906127 

IČ DPH:  SK2022906127 

bankové spojenie:   

IBAN:    

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica oddiel: Sro vložka č.:  

17209/S 

(ďalej len „poskytovateľ“ spolu s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“) 

 

 
Čl. I. 

PREDMET ZMLUVY 
  
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb pneuservisu pre Slovenskú agentúru 

životného prostredia v Banskej Bystrici (ďalej len „služby“ alebo „predmet zmluvy“) 
podrobne špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy, zo strany poskytovateľa v prospech 
objednávateľa v dojednanom termíne a za dohodnutých podmienok v zmysle tejto 
zmluvy a jednotlivých objednávok objednávateľa, a záväzok objednávateľa za poskytnuté 
služby zaplatiť dohodnutú cenu vo výške dojednanej podľa jednotlivých objednávok 
objednávateľa a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
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2. Objednávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celý predmet zmluvy, celkové 
predpokladané množstvo špecifikované v  prílohe č. 1 tejto zmluvy nie je záväzné, je len 
predpokladané, orientačné, objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť alebo zvýšiť množstvo 
objednaných služieb podľa svojej potreby v priebehu trvania zmluvy. 

 
 

Čl. II. 
SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby v termíne, v mieste plnenia a v rozsahu 

špecifikovanom v tejto zmluve a v zmysle písomných objednávok objednávateľa.   
 
2. Objednávateľ je oprávnený zaslať objednávku na služby aj písomne na e-mail 

poskytovateľa: baps@stonline.sk. Prijatie objednávky poskytovateľ potvrdí písomne (stačí 
e-mailom) objednávateľovi. Objednávka musí obsahovať rozsah požadovaných služieb, 
požadovaný termín dodania, zdroj financovania, dátum, pečiatku a podpis oprávnenej 
osoby objednávateľa. 

 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach 

rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy. 
 

 
Čl. III. 

TERMÍN A MIESTO PLNENIA 
 

1. Miesto poskytovania služieb je miesto prevádzky poskytovateľa, resp. miesto prevádzky 
jeho zmluvných partnerov (ďalej len „pneuservis“).     

 
2. Poskytovateľ bude poskytovať pneuservis v okruhu max. do 5 km od informačnej tabule 

s označením začiatku a konca mesta, v ktorom pracovisko objednávateľa sídli (Banská 
Bystrica). 

 
3. Služby budú poskytované za dohodnutú cenu podľa jednotlivých písomných objednávok 

objednávateľa, doručených poskytovateľovi. 
 

 
Čl. IV. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku I. bode 1. tejto zmluvy je vo výške 8709,60 EUR 
s DPH (slovom osemtisícsedemstodeväť euro a šesťdesiat centov). Podrobnejšia 
špecifikácia ceny predmetu zmluvy pri predpokladanom rozsahu služieb tvorí prílohu č. 1 
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania tejto zmluvy sa jednotkové ceny 
za predmet zmluvy špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy nebudú navyšovať.  

 
2. Cena bude uhradená poskytovateľovi na základe faktúr, ktoré bude vystavovať 

poskytovateľ po poskytnutí jednotlivých služieb. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa 
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doručenia faktúry objednávateľovi, ak faktúra bude obsahovať všetky náležitosti uvedené 
v tejto zmluve.  

 
3. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi žiadne zálohové platby na poskytnutie služieb 

uvedených v článku I. bode 1. tejto zmluvy. 
 

4. Poskytovateľ predloží objednávateľovi faktúry samostatne podľa zdroja financovania 
objednávateľa. (Zdroj financovania uvedie objednávateľ poskytovateľovi v objednávke).  

 
5. Poskytovateľ predloží objednávateľovi originály faktúr v troch vyhotoveniach. Faktúra 

bude obsahovať tieto údaje: 
- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH  
- názov a číslo zmluvy, číslo objednávky, rozsah poskytnutých služieb 
- zdroj financovania, 
- číslo faktúry, 
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, 
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 
- fakturovanú sumu v EUR, 
- rozpis fakturovaných čiastok, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, 

konštantný a variabilný symbol, 
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby poskytovateľa.  
Fakturované budú len skutočne poskytnuté služby.  

 
6. V  prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, resp. faktúra 

bude mať chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, objednávateľ 
je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie, resp. opravu, v takomto prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
 

Čl. V. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby pneuservisu objednávateľovi v plnom rozsahu  
vyškoleným personálom a zárukami na poskytnuté služby.  
 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby na predmet zmluvy bezplatne odstráni 
vady predmetu zmluvy alebo zabezpečí  ich odstránenie, a to s nástupom na záručný 
servis najneskôr do 24 hodín od nahlásenia vady.  
 

3. Poskytovateľ poskytne na dodaný predmet zmluvy záruku v trvaní minimálne zákonom 
stanovenej lehote. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy 
objednávateľom. 

 
4. Predmet zmluvy bude zabezpečovaný prostredníctvom profesionálnych moderných strojov 

pravidelne kalibrovaných. 



4 
 

5. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť dostupnosť a vydanie uskladnených pneumatík počas  
platnosti tejto zmluvy kedykoľvek po požiadaní objednávateľa. 

 
6. O odovzdaní a prevzatí pneumatík na diskoch na mimosezónne uskladnenie a ich vydaní 

po ukončení mimosezónneho uskladnenia sa vyhotoví písomný protokol, ktorý bude 
podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. V protokole o odovzdaní 
na uskladnenie sa tiež uvedie údaj o stave pneumatík vrátane uvedenia hĺbky dezénu. 
Poskytovateľ je zároveň povinný sady diskov a pneumatík pred ich uskladnením označiť 
EČV príslušného motorového vozidla. 
 

7. Uskladnenie pneumatík na diskoch musí byť v súlade predpísanými požiadavkami 
výrobcov pneumatík na uskladnenie, aby nedošlo pri skladovaní k zníženiu kvality 
pneumatík a diskov. Objednávateľ má právo v prípade odcudzenia, resp. znehodnotenia 
pneumatík uskladnených u dodávateľa na peňažnú náhradu od dodávateľa vo výške 
hodnoty uskladnenej veci. 
  

8. Objednávateľ je oprávnený pohybovať sa v areáli/mieste poskytovateľa len v priestoroch  
pneuservisu, a to len po dobu nevyhnutne nutnú na odovzdanie vozidla. Objednávateľ je  
povinný dodržiavať pokyny obsluhy pneuservisu alebo pracovníka ochrany majetku a 
osôb (strážnej služby) poskytovateľa. V pneuservise a na prístupových plochách a 
komunikáciách  je zakázané vykonávanie akýchkoľvek iných činností nesúvisiacich s 
predmetom tejto  zmluvy. 

 
9. V prípade, že poskytovateľ neposkytne predmet zmluvy riadne a včas v zmysle 

jednotlivých objednávok,  má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 
dlžnej sumy za  konkrétnu objednávku za každý aj začatý deň omeškania s poskytovaním 
predmetu zmluvy. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

 
Čl. VI. 

TRVANIE, ZMENA A  ZMLUVY 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške 9 655,27 EUR bez 
DPH (ktorý bol stanovený ako predpokladaná hodnota zákazky), podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr.   

 
2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných    

dodatkov k tejto zmluve podpísanými obidvomi zmluvnými stranami. 
 

3. Zmluva zaniká na základe: 
a) písomnej dohody zmluvných strán; dohoda musí mať písomnú formu a musí byť  

podpísaná obidvomi zmluvnými stranami, 
b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, ak poskytovateľ nebude poskytovať 

služby uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy; odstúpenie od zmluvy musí                      
mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane, odstúpenie                    
od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi. Objednávateľ má               
právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy.                                                          
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V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy má poskytovateľ nárok len na 
alikvotnú časť odmeny za riadne vykonanie/poskytnutie služieb uskutočnených do 
odstúpenia objednávateľa od zmluvy. Od zmluvy má právo odstúpiť ktorákoľvek 
zmluvná strana z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu, 

c) písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť 
prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo 
k doručeniu výpovede druhej zmluvnej strane.  

 
 

Čl. VII. 
OSOBITNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu súvisiaceho s predmetom tejto 
zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku (NFP) uzatvorenej v rámci OP KŽP, ktorej obsahom budú aj 
oprávnené výdavky v zmysle tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle 
Všeobecných zmluvných podmienok ku Zmluve o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

2. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu sú najmä:  
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorné auditu riadiaceho orgánu alebo útvar vnútornej kontroly 

sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán  a  nimi 

poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktami EÚ. 
 
 

Čl. VIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri 

rovnopisy a poskytovateľ dva rovnopisy. 
 
2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán 

podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 
predovšetkým ustanoveniami o zmluve o dielo.  

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.  
 
4. Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 
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5. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce dohody, či už písomné alebo 
ústne, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami. 

 
6. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených touto zmluvou medzi 

zmluvnými stranami, sa doručujú doporučene na adresu sídla zmluvných strán uvedených 
v záhlaví tejto zmluvy poštou, treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, osobne, 
proti podpisu preberajúcej strany alebo e-mailom. Zmluvná strana je povinná oznámiť 
druhej zmluvnej strane každú zmenu svojho sídla do troch dní odo dňa zmeny sídla. Ak 
účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielateľ 
povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri 
alebo inom registri, v ktorom je účastník evidovaný zo zákona. Ak účastník neprevezme 
písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve ani na adrese zapísanej v obchodnom alebo 
inom registri, považuje sa písomnosť v deň jej odoslania za doručenú a to aj vtedy, ak sa 
adresát o tom nedozvie, alebo dňom v ktorom adresát odmietol zásielku prevziať. Všetky 
právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa 
písomnosť považuje za doručenú. Písomnosť doručovaná osobne sa považuje za doručenú 
dňom, kedy účastník písomnosť prevzal alebo dňom, kedy odmietol písomnosť prevziať.  

 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom 
vlády SR.  

 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť 

nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a 
vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
Príloha č.1 Špecifikácia predmetu zmluvy a ceny 

 
V ..................... dňa ................    V..................... dňa ..............  
 
Za objednávateľa:      Za poskytovateľa:  
 
 
 
.....................................................    ..................................................... 
RNDr. Richard Müller, PhD.                          Ján Chmelo 

generálny riaditeľ                                                                         konateľ 


