č.IIS SAP: 6400001180

MINISTERSTVO OBRANY SR
–––––––––––––––––––––––––
Č. p. : AA- 877 - 24 /2013 OOŠM

Výtlačok číslo:
Počet listov : 7
Počet príloh:1/2

ZMLUVA O DIELO č. 2013/155
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1.1.OBJEDNÁVATEĽ :

Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený :

Ing. Pavel KAVACKÝ
riaditeľ Akvizičnej agentúry
na základe plnomocenstva ministra obrany č. KaMO 16108/2013

IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

30845572
Štátna pokladnica
7000171215/8180

(ďalej len objednávateľ)

1.2.ZHOTOVITEĽ:

Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s.
Kasárenská 8
911 05 Trenčín

Zastúpený :

Ing. Milan SOKOL
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Vybavuje :

Ing. Pavol Blažej

IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

36350583
SK2022107890
TATRA BANKA, a.s., pobočka Trenčín
2941704148/ 1100

tel: 032/6560221

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo:10407/R
( ďalej len „ zhotoviteľ“ )
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Článok II.
PREDMET ZMLUVY
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo - opravu a ošetrenie ľahkého obrneného
viacúčelového vozidla IVECO LMV (Light Manouvarable Vehicle ) 4x4 v modifikáciách
s integrovanou zbraňovou stanicou (ďalej len ZSRD 08) a so samostatnou mechanickou
vežou (ďalej len SMV) samostatná mechanická veža (ďalej SMV01), vykonanie technických
ošetrení (ďalej TO-1 alebo TO-2 )a neplánované opravy počet kusov 9 a vykonanie bežnej
opravy podvozku a nadstavby ZSRD 08 ďalej len po dopravnej nehode počet kusov 1 podľa
prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.2. Vykonanie diela bude zahŕňať:
- opravu a ošetrenie vozidla IVECO LMV 4x4 podľa prílohy č.1
- kontrolu vozidla IVECO LMV 4x4 po oprave
- v deň prevzatia opraveného vozidla IVECO LMV 4x4, dodanie dokladov o vykonaní opravy
- preberacie a odovzdávacie protokoly
Vykonanie záznamu v prevádzkovej dokumentácii vozidla IVECO LMV 4x4.
2.3. Množstvo, sortiment a špecifikáciu požadovaných opráv, podľa bodu 2.1. tejto zmluvy, bude
spresňovať Spoločné centrum materiálového manažmentu Trenčín priebežne počas roka 2013
písomnými objednávkami - formou faxových správ (žiadaniek na opravu) .
2.4. Na základe písomnej objednávky (žiadanky na opravu) zhotoviteľ vykoná opravu vozidla
IVECO LMV 4x4. V objednávke musí byť uvedené: označenie objednávateľa (vojenský útvar), typ
a evidenčné (výrobné) číslo, druh opravy, opravované množstvo a podpis objednávateľa.
Neoddeliteľnou súčasťou písomnej objednávky (žiadanky na opravu) bude špecifikácia rozsahu
opravy (rozsahu požadovaného nálezu), ktorá môže byť formou zápisu o technickom stave vozidla
IVECO LMV 4x4. Na základe požadovaného rozsahu opravy spracuje zhotoviteľ cenovú ponuku
spolu s predpokladaným termínom ukončenia opravy a predloží ju na Spoločné centrum
materiálového manažmentu na odsúhlasenie.
2.5.Objednávateľ spolu s vozidlom IVECO LMV 4x4 odovzdá zhotoviteľovi potrebné technické
príslušenstvo. Návod na obsluhu, údaje o parametroch a technickú dokumentáciu, ktorú predloží
objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa v štátnom jazyku. Odovzdanie vozidla do opravy bude
potvrdené podpísaným zápisom.
2.6.V prípade zistenia väčšieho rozsahu potrebných opráv súvisiacich s požadovaným rozsahom
opráv uvedeným v objednávke, zhotoviteľ o tejto skutočnosti písomne oboznámi objednávateľa
a zároveň predloží cenovú kalkuláciu na tieto práce. Ak objednávateľ bude súhlasiť, zašle
zhotoviteľovi na tieto opravy novú objednávku.
2.7.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 a 2.2 tejto zmluvy a objednávateľ sa
zaväzuje,
že
prevezme
riadne
vykonané
dielo
a
zaplatí cenu za riadne vykonané dielo v súlade s článkom V. tejto zmluvy.

Článok III.
ČAS PLNENIA
3.1.Zhotoviteľ vykoná dielo podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa priebežne počas
roku 2013. Konkrétne termíny jednotlivých opráv budú stanovené v písomných objednávkach
(žiadankách na opravu), pričom najneskorší termín ukončenia poslednej dohodnutej opravy bude do
12. decembra 2013.
3.2.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom diela uvedenom v bode
3.1. tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane objednávateľa.
V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty diela.
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Článok IV.
MIESTO A SPÔSOB PLNENIA
4.1. Miestom vykonania diela je sídlo zhotoviteľa.
4.2.Opravy budú riadne ukončené kontrolou vozidiel IVECO LMV 4x4 a ich odovzdaním
oprávnenej osobe objednávateľa, uvedenej v bode 10.6. zmluvy v mieste vykonania diela. Riadne
vykonanie diela potvrdia písomne obe zmluvné strany v Zápise o odovzdaní a prevzatí vozidla po
vykonanej oprave.
V zápise o odovzdaní a prevzatí po vykonanej oprave musí byť uvedené:
- označenie útvaru objednávateľa
- typ vozidla, evidenčné (výrobné) číslo vozidla
- druh vykonanej opravy
- číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná
- dátum začatia a ukončenia opravy
- dátum fyzického prevzatia vozidla IVECO LMV 4x4 po vykonanej oprave
- hodnosť, meno, priezvisko (čitateľne) a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho, číslo
služobného preukazu, pečiatka útvaru.
4.3. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu vozidla IVECO LMV 4x4 (po vykonaní
opravy) najmenej 10 pracovných dní pred dátumom odovzdania.
Ojednávateľ zabezpečí prevzatie vozidla IVECO LMV 4x4 najneskôr do 10 kalendárnych dní od
dátumu odovzdania stanoveného v písomnej výzve zhotoviteľa.
4.4.Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate alebo zneužitiu vozidiel,
ktoré mu budú odovzdané objednávateľom v súvislosti s plnením záväzkov z tejto zmluvy.
Akúkoľvek inú manipuláciu s týmito vozidlami, ktorá nesúvisí s plnením zmluvy je zhotoviteľ
oprávnený vykonať len na základe písomného súhlasu objednávateľa.
4.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať opravu vozidiel v súlade s pracovnými postupmi schválenými
pre daný typ vozidla, podľa technickej dokumentácie predloženej objednávateľom v súlade
s bodom 2.5. tejto zmluvy. Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo na vykonanie
kontroly v ktorejkoľvek fáze plnenia.

Článok V.
CENA
5.1.Ceny jednotlivých požadovaných opráv budú stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 88/1996 Z.z. o cenách
špeciálnej techniky, na základe skutočných ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného
zisku.
5.2. Cena za jednotlivé neplánované opravy vozidiel vykonané v sídle zhotoviteľa podľa čl. II. bod
2.1. tejto zmluvy bude stanovená na základe skutočne vynaložených nákladov, t.j. bude pozostávať
z ceny výkonu za jednu odpracovanú hodinu, ktorá je v čiastke 38,52 € s DPH, na základe
vystavených súpisiek, ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek ako aj
súpisiek kooperačných nákladov, a iných priamych nákladov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou
faktúry.
5.3. Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa dielo v celkovej cene maximálne do 254 465,94 EUR
(dvestopäťdesiatštyritisíc štyristošesťdesiatpäť 94/100 EUR) vrátane DPH. Zmluvné strany sa
dohodli, že celková cena diela sa nesmie presiahnuť, je konečná a budú v nej zahrnuté všetky
náklady objednávateľa. Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho
záväzku.
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5.4.Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov objednávateľ poskytne zhotoviteľovi
preddavok najviac do výšky 180 000,00 € pokiaľ jeho poskytnutie bude zhotoviteľ požadovať.
Poskytnutím sa rozumie pripísanie sumy preddavku na účet zhotoviteľa. Preddavok môže byť
poskytnutý na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom,pričom splatnosť tejto zálohovej
faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľ vystaví v termíne
najneskôr do 10 dní od platnosti zmluvy vo dvoch výtlačkoch faktúru na preddavok na cenu diela.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že preddavok je zhotoviteľ oprávnený požadovať a čerpať aj po
častiach.
Zhotoviteľ je povinný zúčtovať poskytnutý preddavok v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov najneskôr do troch
mesiacov odo dňa pripísania preddavku na účet objednávateľa, avšak najneskôr do konca platnosti
a účinnosti zmluvy.Ak zhotoviteľ do tejto lehoty nedodá dielo v množstve, ktoré zodpovedá výške
poskytnutého preddavku na cenu diela, je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý
preddavok na cenu vo výške zodpovedajúcej objemu nesplneného záväzku vo väzbe na poskytnutý
preddavok na cenu alebo jej časti najneskôr do uplynutia tejto lehoty.
5.5.Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných
podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok VI.
FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1.Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa bude predmet zmluvy plniť po častiach
a fakturácia bude vykonávaná postupne, po riadnom ukončení opráv jednotlivých vozidiel
(kontrolou vozidla), ktoré musí byť doložené:
- Zápisom o odovzdaní a prevzatí vozidiel po vykonanej oprave, obojstranne potvrdeným
zmluvnými stranami.
6.2.Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 74 ods.1 zákona č.222/2004 o DPH
i tieto:
- označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené,
- predmet opravy, číslo VPZ (alebo evidenčné číslo), opravy vozidiel,
Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude formou prílohy:
- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- rozpis vykonaných prác v rámci opravy,
- kópia objednávky – žiadanky na opravu,
- zápis o odovzdaní a prevzatí vozidiel po vykonaných prácach v zmysle
bodu 4.2 tejto zmluvy.
6.3.Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Pre tento účel
sa za deň úhrady faktúry bude počítať dátum odpisu príslušnej finančnej čiastky z účtu
objednávateľa.
6.4.Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá
neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna, s vyznačením chyby. Zhotoviteľ je
povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť
pôvodná lehota splatnosti, nová lehota splatnosti začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej,
alebo novej faktúry objednávateľovi.
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Článok VII.
ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
7.1.Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy), ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi.
7.2.Pri nálezových opravách zhotoviteľ poskytuje záruku v rozsahu zápisov z kontroly technického
stavu a nálezových protokolov a to počas 24 mesiacov.Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela
vyplývajú z ustanovenia § 560 a násl. Obchodného zákonníka.
7.3.Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené
porušením jeho povinnosti.
7.4. Záručná doba na jednotlivé opravy začína plynúť u opráv celého zariadenia nasledujúci deň po
jeho prevzatí. U opráv samostatných agregátov a podskupín, dňom ich uvedenia do prevádzky
(namontovania na techniku), najneskoršie však do ukončenia doby konzervácie po vykonanej
oprave. Dobu (termín začatia a ukončenia) záruky zhotoviteľ uvedie v príslušnej prevádzkovej
dokumentácii a u zariadenia, ktoré nemá vlastnú dokumentáciu, v preberacom protokole po oprave.
7.5.Objednávateľ je povinný vady diela oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu,
najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany
objednávateľa záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni
odovzdania opravených vozidiel bez vád. Takúto novo stanovenú dobu záruky zapíše zhotoviteľ
v príslušnej dokumentácii.
7.6.Reklamáciu na kompletnosť (stanovený rozsah prác) môže objednávateľ uplatniť do 10 dní po
dodaní opravených vozidiel.
Oznámenie o vadách musí obsahovať:
- identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy,
- názov a označenie reklamovanej časti zariadenia alebo dielca
- popis vady, dátum vzniku vady.
Voľbu nároku z vád diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka objednávateľ oznámi
zhotoviteľovi v zaslanom oznámení bez zbytočného odkladu.
7.7. Zhotoviteľ je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa
jej písomného uplatnenia zo strany objednávateľa.
7.8.Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej doručenia.
V prípade, že zhotoviteľ preukázateľne dokáže, že uvedený termín nie je schopný splniť, môže byť
termín na vybavenie reklamácie predĺžený, len po dohode s objednávateľom.
7.9.Výdavky spojené s vykonaním reklamačnej opravy, vrátane výdavkov spojených s prepravou
vozidiel k zhotoviteľovi a späť hradí v prípade uznanej reklamácie v plnej miere zhotoviteľ.
7.10.Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní po vykonaní opravy na základe reklamácie zaslať
objednávateľovi písomný záznam o jej vykonaní spolu s kópiou reklamačného protokolu.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ SANKCIE A PODSTATNÉ PORUŚENIE ZMLUVY
8.1.V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela, v termíne uvedenom v tejto
zmluve alebo v písomnej objednávke, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z ceny nesplneného diela, za každý deň omeškania.
8.2.V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry, zaplatí zhotoviteľovi úrok z
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.
8.3.V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku VII., bod
7.8 tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 17,00 EUR za každý deň
omeškania.
8.4. Zmluvné sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej
výške vznikne druhej strane škoda.
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8.5.Dohodnuté zmluvné sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich
uplatnenia.
8.6.V prípade že zhotoviteľ nezúčtuje preddavky v zmluvne stanovenom objeme, alebo nevráti
nevyčerpanú časť preddavku na účet objednávateľa, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,1 % zo sumy nevyčerpanej časti preddavku až do dňa vrátenia tejto sumy na účet
objednávateľa.
8.7.Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela, bez toho, aby zhotoviteľ
porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy , uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do
tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané
práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
8.8.Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie podmienok tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných
strán, bude považované za podstatné porušenie zmluvného vzťahu a bude dôvodom na odstúpenie
od zmluvy.
8.9.Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od
zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Článok IX.
ĎALŠIE USTANOVENIA
9.1.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ je povinný na účely
kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa tejto zmluvy.
9.2.Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých
skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia
v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia na ich odstránenie.
9.3.Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy,
bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o doplnku ku zmluve.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1.Táto zmluva o dielo je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47 a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov.
10.2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
10.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce
a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
10.4. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomných dodadkov, ktoré
budú jej neoddeliteľnou súčasťou.
10.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia dostane objednávateľ a
jedno zhotoviteľ.
10.6. Pre účely tohto právneho vzťahu je oprávnený konať za objednávateľa vo veci:
- odovzdanie a prevzatie techniky, podpisovanie preberacích a odovzdávajúcich protokolov:
-za VÚ 2790 kpt. Ing. Róbert BROZ tel : 0960/442 594,fax: 0960/442272, robert.broz@mil.sk,
- vybavovanie faktúr: Spoločné centrum materiálového manažmentu Trenčín: náčelník
vojenského útvaru 3623 Trenčín: ppl. Ing. Tibor MELIŠ, tel: 0960/333 236, tibor.melis@mil.sk,
alebo ním poverený zástupca.
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- riešenie reklamácii: Spoločné centrum materiálového manažmentu Trenčín: náčelník
vojenského útvaru 3623 Trenčín: ppl. Ing. Tibor MELIŠ, tel: 0960/333 236, tibor.melis@mil.sk,
alebo ním poverený zástupca
-množstvo, sortiment a špecifikáciu požadovaných opráv, bude spresňovať Spoločné centrum
materiálového manažmentu Trenčín: kpt. Ing. Róbert BROZ tel : 0960/442 594, alebo osoba ním
poverená písomnými objednávkami (žiadankami na opravu).
10.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
Príloha č.1
Cenová ponuka .............................................2 listy

V Bratislave, dňa

V Trenčíne, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Pavel KAVACKÝ
riaditeľ
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P.č.

Názov:

1

TO č.1 po 5000 km 9x IVECO LMV
VPZ vozidiel:
621 63 79
621 77 21
621 88 94
621 81 59
621 83 13
621 44 67
621 78 60
621 86 85
621 79 16
TO č.2 po 10 000 km alebo dvoch
rokoch prevádzaky 9x IVECO LMV:
VPZ vozidiel:
621 63 79
621 77 21
621 88 94
621 81 59
621 83 13
621 44 67
621 78 60
621 86 85
621 79 16
Oprava havarovaného vozidla 1x
IVECO LMV

2

3

4

Príloha č.1
K ZOD č. 2013/155
Počet listov: 1/2
Cena pre jedno vozidlo Cena v € s 20% DPH
v € bez DPH
1 717,40

2 060,88

5 343,15

6 411,78

163 966,60

196 759,92

32,10

38,52

Hodinová zúčtovacia sadzba – Opravy
a ošetrenie vojenskej obrnenej techniky
, špeciálnych podvozkov a nadstavieb
v rozsahu BO, TO, SO, NO, kalibrácie

IVECO LMV 4x4 v modifikáciáh ZSRD 08 a SMV-01

Vykonanie TO-1, TO-2 a neplánovaných opráv:

Rozsah TO-1, TO-2:
• vykonanie ošetrenia a zriadenia všetkých skupín a podskupín vozidla vrátane
špeciálnej zbraňovej nadstavby a účelových zariadení podľa predpísaných hodnôt
stanovených výrobcom,
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•
•
•
•

kontrola všetkých sústav vozidla (napr. mazacia, vzduchotlaková, elektrická,
hydraulická a pod.) vrátane špeciálnej zbraňovej nadstavby, ich nastavenie,
odstránenie zistených porúch.
výmena prevádzkových náplní po odpracovaných prevádzkových jednotkách, ktoré
predpisuje výroba alebo po dvoch rokoch prevádzky.
výmena filtrov jednotlivých sústav a jednotlivých súčasti skupín a podskupín vozidla
(ako napr. brzdové doštičky/čeľuste, kotúče, čapy, silentbloky, gumové manžety a
podobne), pri ktorých sa počas TO zistí opotrebenie nad mieru predpísanú výrobcom.
vykonanie predpísaných prác a úkonov ošetrenia na špeciálnej zbraňovej nadstavbe
a účelových zariadeniach vozidla.

Neplánované opravy:
•
•

vykonanie opráv jednotlivých skupín a podskupín vozidla vrátane špeciálnej zbraňovej
nadstavby a účelových zariadení, ktoré sú špecifikované objednávateľom na základe
objednávky,
konkrétny rozsah opravy bude určený až po vykonaní obhliadky a stanovením rozsahu
opravy zhotoviteľom
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