RÁMCOVÁ DOHODA
na poskytnutie služieb
uzavretá podľa ustanovenia § 11 a § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o verejnom obstarávaní) a ustanovenia § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová dohoda“)
ČI. I
Účastníci rámcovej dohody
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Vecne zodpovedný:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Právna forma:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Kontakt: e-mail/fax:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
Ing. Jana Drábová, riaditeľka odboru vnútornej správy
00002801
SK2020877749
2020877749
štátna príspevková organizácia zriadená rozhodnutím ministra
hospodárstva Slovenskej republiky č. 63/1999 s účinnosťou od 1.5.1999
v znení nadväzujúcich rozhodnutí
Štátna pokladnica
SK6581800000007000062596
SPSRSKBA
xxxxxxxxxxxxxx

(ďalej len „odberateľ")
a
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
štatutárny orgán:
IČO:
Zapísaný v:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu / IBAN:
BIC:
Kontakt: e-mail/fax:

RODEX CAR s.r.o.
Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
Vladimír Jánošík, konateľ
35 860 251
Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka: 29073/B
2020264422
SK2020264422
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

(ďalej len „dodávateľ“)
(ďalej spolu tiež „účastníci rámcovej dohody“ alebo osobitne „účastník rámcovej dohody“)

Preambula
Podkladom pre uzavretie tejto rámcovej dohody sú podmienky uvedené v oznámení a súťažných
podkladoch (ďalej len „SP“) verejného obstarávania č. PL0814, ktoré vyhlásil odberateľ vo Vestníku
verejného obstarávania č. 3/2015 dňa 05.01.2015 pod značkou 140 – WYT a ponuke dodávateľa.
ČI. II
Predmet plnenia rámcovej dohody
1. Predmet plnenia tejto rámcovej dohody je poskytovanie servisu a opráv služobných osobných
motorových vozidiel odberateľa (ďalej aj ako „vozidlá“), zabezpečenie pravidelných a nepravidelných
servisných úkonov na služobných osobných motorových vozidlách, ako aj bežné opravy a opravy
pri poistných udalostiach zo strany dodávateľa v prospech odberateľa (ďalej aj ako „služby“), najmä
v tomto rozsahu:
a) Vykonávanie servisu u vozidiel v režime záruky.
b) Vykonávanie pozáručného servisu (pokračovanie pravidelných predpísaných servisných
prehliadok).
c) Vykonávanie opráv bežného opotrebenia vozidiel a náhlych mechanických a elektroinštalačných
porúch vozidiel.
d) Vykonávanie diagnostiky a načítavanie chybových hlásení centrálnej riadiacej jednotky CPU
(ECU) vozidiel, vrátane ABS, EBS, a AIRbagov, akčných a bezpečnostných členov.
e) Vykonávanie opráv vozidiel po poistných udalostiach.
f) Riešenie a komunikácia v procese vybavovania škodovej poistnej udalosti s príslušnou poisťovňou
resp. poistným maklérom určeným odberateľom.
g) Vykonávanie merania a nastavenie geometrie vozidiel.
h) Motorárske, elektrikárske, autoklampiarske a lakovnícke práce.
i) Príprava vozidiel na EK a STK.
j) Servis a údržba klimatizácií, kúrení, navigačných systémov vozidiel, prípadne iné opravy
na základe požiadavky odberateľa.
k) Opravy výmeny čelných skiel.
l) Predaj a výmena náhradných dielov a príslušenstva, olejov, mazadiel, prevádzkových kvapalín,
akumulátorov a ostatných automobilových materiálov,
m) Odťahovanie vozidiel,
n) Pneuservis motorových vozidiel,
o) Ekologická likvidácia nebezpečných odpadov, ktoré vznikli pri oprave vozidla (akumulátor,
pneumatiky, opotrebované oleje a mazivá, opotrebované súčiastky zo skla, plastov a kovov).
2. Odberateľ sa zaväzuje riadne a včas poskytnuté služby prevziať a zaplatiť dodávateľovi za ne
dohodnutú cenu za podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode.
3. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že bežná dĺžka trvania opravy vozidla je max. 5 pracovných
dní v zmysle požiadavky odberateľa. V prípade opráv motorových vozidiel po poistných udalostiach
v zmysle bodu 2 písm. e) tohto článku bude dĺžka trvania opravy vozidla stanovená dodávateľom pri
prevzatí vozidla od odberateľa na opravu, a to na základe odborného posúdenia rozsahu výkonov
potrebných na realizáciu príslušnej opravy dodávateľom.
4. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že v prípade poskytnutia služieb iných ako sú uvedené v bode
2 tohto článku, budú tieto spolu s ďalšími podmienkami ich poskytnutia dohodnuté medzi účastníkmi
rámcovej dohody osobitne.
Čl. III
Vyhlásenie dodávateľa
1. Dodávateľ vyhlasuje, že bude služby podľa tejto rámcovej dohody poskytovať s odbornou
starostlivosťou v súlade s technologickými postupmi a smernicami výrobcu vozidiel a bude na tento
účel používať predpísané zariadenia, vybavenie a náradie, pri dodržiavaní najvyšších kvalitatívnych
štandardov.

2. Dodávateľ sa zaväzuje pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy používať len originálne náhradné
diely a dodržiavať servisné postupy predpísané výrobcom opravovaného vozidla.
3. Pri opravách a údržbe sa budú využívať v maximálnej miere všetky možnosti smerujúce k zníženiu
nákladov servisných prác doporučených alebo schválených výrobcom vozidiel.
4. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tejto zmluvy odberateľovi prostredníctvom
preukázateľne odborne zaškolených pracovníkov.
Čl. IV
Čas, miesto a podmienky poskytnutia služieb
1. Realizácia predmetu plnenia počas platnosti tejto rámcovej dohody bude zabezpečovaná formou
očíslovaných písomných objednávok, ktoré budú mať charakter čiastkovej zmluvy.
2. Objednávky sa budú vystavovať podľa aktuálnych potrieb odberateľa.
3. Odberateľ je oprávnený zasielať objednávky na adresu dodávateľa prostredníctvom
e-mailovej správy, faxom alebo písomne poštou. Dodávateľ po doručení objednávky potvrdí jej príjem
formou e-mailovej správy na adresu uvedenú v čl. I Odberateľ „Kontakt e-mail/fax“ alebo inú adresu,
na ktorej sa účastníci rámcovej dohody písomne dohodnú (formou elektronickej pošty).
4. Objednávka musí obsahovať odvolanie sa na túto rámcovú dohodu, špecifikáciu požadovaných
služieb, požadovaný čas plnenia v súlade s touto rámcovou dohodou, dátum, pečiatku a podpis
oprávnenej osoby odberateľa.
5. Dodávateľ vyhlasuje, že služby podľa tejto rámcovej dohody bude poskytovať vo svojich prevádzkach
alebo v zmluvne zabezpečených prevádzkach. Miestom poskytovania služieb v zmysle čl. II bod 1. až
3. tejto rámcovej dohody je adresa prevádzky:
- Servis a oprava motorových vozidiel pre SIEA Bratislava: RODEX CAR s.r.o., Komárňanská 83,
821 09 Bratislava,
- Servis a oprava motorových vozidiel pre SIEA Banská Bystrica: Asen s. r. o., Partizánska cesta 116,
974 01 Banská Bystrica,
- Servis a oprava motorových vozidiel pre SIEA Košice: Vektor s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice.
6. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že dodávateľ prevezme vozidlo na opravu na základe
vystaveného zákazkového listu prostredníctvom prijímacieho technika, ktorý je oprávnený prevziať
vozidlo v mene dodávateľa na opravu, vykonanie servisu a údržby. Pristaviť osobné motorové vozidlo
je odberateľ povinný v dohodnutom čase na adrese prevádzky dodávateľa počas otváracej doby.
7. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že bežná dĺžka trvania opravy vozidla je max. 5 pracovných
dní v zmysle požiadavky odberateľa. V prípade opráv motorových vozidiel po poistných udalostiach
v zmysle bodu 2 písm. e) tohto článku bude dĺžka trvania opravy vozidla stanovená dodávateľom pri
prevzatí vozidla od odberateľa na opravu, a to na základe odborného posúdenia rozsahu výkonov
potrebných na realizáciu príslušnej opravy dodávateľom.
8. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že dodávateľ nie je v omeškaní s plnením služieb podľa tejto
rámovej dohody, ak mu odberateľ neodovzdal všetky veci a dokumenty potrebné na riadne vykonanie
opráv, resp. servisu a/alebo údržby vozidla. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že po dobu trvania
omeškania odberateľa v dôsledku porušenia povinnosti odovzdania vecí a dokladov potrebných
na riadne vykonanie opravy, resp. inej formy neposkytnutia súčinnosti zo strany odberateľa potrebnej
na riadne vykonanie opravy, údržby a/alebo servisu vozidla, neplynie dohodnutá doba opravy, údržby,
resp. servisu vozidla.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že pri prevzatí vozidla na opravu, resp. servis a/alebo údržbu bude
odberateľovi odovzdaný zákazkový list, ktorý bude obsahovať najmä presný rozsah požadovanej
služby, predbežný termín ukončenia požadovanej služby ako aj predbežnú cenu.

10. Dodávateľ poskytuje odberateľovi služby na základe jeho objednávky v rozsahu špecifikovanom
v zákazkovom liste. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že v prípade, ak je nutné vykonať
servisnú službu nad dohodnutý rozsah, alebo zmeniť termín ukončenia požadovanej služby, resp.
navýšiť predbežnú cenu servisnej služby o viac ako 10 %, je dodávateľ povinný o tejto skutočnosti
bezodkladne informovať odberateľa, ktorý odsúhlasí zmeny oproti zákazkovému listu, resp.
podľa uváženia schváli vykonanie ďalších úkonov a navýšenie ceny prác oproti zákazkovému listu
pred zahájením takýchto výkonov odberateľom. Akékoľvek služby nad rozsah uvedený
v zákazkovom liste, ktoré neboli vopred odsúhlasené odberateľom dodávateľ nie je oprávnený
vykonať a fakturovať. Skúšobnú jazdu je dodávateľ oprávnený a súčasne povinný vykonať len
v prípade požiadavky odberateľa.
11. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že po ukončení opravy, servisu, resp. údržby motorového
vozidla bude vozidlo odovzdané
osobe určenej odberateľom, ktorá svojim podpisom
na zákazkovom liste potvrdí, že preberá vozidlo od dodávateľa v stave bez zjavných závad a iných
zjavných poškodení.
Čl. V
Cena a platobné podmienky
1. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli na cene za poskytnutie služieb opravy, údržby a/alebo servisu
vozidiel podľa Čl. II tejto rámcovej dohody (ďalej aj ako „cena“ alebo „cena za služby“) v súlade
so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Podrobná
špecifikácia ceny za služby je uvedená v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, ktorá tvorí jej
neoddeliteľnú súčasť.
2. Dodávateľ berie na vedomie, že odberateľ neposkytuje na služby preddavok ani zálohovú platbu.
3. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že cena dielov potrebných na opravu/údržbu vozidla bude
odberateľovi vyúčtovaná na základe prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody.
4. Čas potrebný na vykonanie opravy/údržby vozidla sa bude účtovať v súlade s časovými normami
stanovenými výrobcom s použitím hodinových sadzieb uvedených v prílohe č. 1.
5. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za riadne a včas poskytnuté služby v súlade so zákazkovým
listom, resp. potvrdením o dodatočnom rozšírení požadovanej služby oproti pôvodnému zákazkovému
listu, s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky
náležitosti v súlade s platnými právnymi predpismi, špecifikáciu poskytnutých služieb podľa tejto
rámcovej dohody a špecifikáciu fakturovanej sumy a musí byť vystavená v súlade s touto rámcovou
dohodou a objednávkou. Súčasťou faktúry musí byť kópia objednávka odberateľom potvrdený
zákazkový list/dodací list. V opačnom prípade je odberateľ oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi
v lehote splatnosti faktúry a požadovať vystavenie opravenej alebo novej faktúry. Nová lehota
splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa doručenia opravenej resp. novej faktúry. Účastníci rámcovej
dohody sa dohodli, že táto doba sa nebude považovať za dobu omeškania odberateľa so zaplatením
ceny za služby a dodávateľ nemá po túto dobu nárok na úrok z omeškania.
Čl. VI
Sankcie
1. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že v prípade, že odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti,
zaväzuje sa zaplatiť dodávateľovi za každý deň omeškania úrok z omeškania 0,03 % z dlžnej sumy až
do úplného zaplatenia. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že akákoľvek platba sa podľa tejto
rámcovej dohody považuje za uhradenú v momente jej odpísania z účtu odberateľa.
2. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že v prípade ak dodávateľ nedodrží dohodnutý čas plnenia,
zaväzuje sa zaplatiť odberateľovi za každý deň omeškania s dodávkou oproti zmluvne stanovenému
termínu dodávky zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny predmetnej objednávky.

Čl. VII
Ukončenie rámcovej dohody
1. Právny vzťah účastníkov rámcovej dohody založený touto rámcovou dohodou sa skončí:
a) dohodou účastníkov rámcovej dohody,
b) výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou
lehotou. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhému účastníkovi rámcovej dohody.
Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhému účastníkovi rámcovej dohody,
c) odstúpením od rámcovej dohody, pričom dôvodom odstúpenia od rámcovej dohody zo strany
dodávateľa je podstatné porušenie tejto rámcovej dohody odberateľom, za ktoré sa považuje
nezaplatenie ceny služieb poskytnutých dodávateľom odberateľovi do 60 dní odo dňa splatnosti
faktúry dodávateľa, ktorou bola vyúčtovaná odberateľovi cena služieb dodávateľa. Odberateľ je
oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody v prípade podstatné porušenia zmluvných povinností
dodávateľom v zmysle § 345 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR.
Čl. VIII
Osobitné dojednania
1. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania oprávnenými orgánmi
a inštitúciami, ktoré budú súvisieť s dodávaným tovarom a je povinný tiež poskytnúť oprávneným
osobám všetku potrebnú súčinnosť.
2. Dodávateľ poskytuje odberateľovi na náhradné diely a na vykonané služby záruku v trvaní 24
mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia vozidla, ku ktorému sa vzťahujú služby
poskytnuté dodávateľom, oprávneným zástupcom odberateľa.
3. Každú opravu vozidla po nehode, ako aj po inej poistnej udalosti (najmä poškodenie vozidla
požiarom, povodňou, krupobitím) je potrebné vopred prejednať s odberateľom bez ohľadu na spôsob
úhrady škody (poistenie zodpovednosti, havarijné poistenie alebo bez účasti poisťovne).
4. Dodávateľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti ako aj záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto
rámcovej dohody len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu odberateľa.
Čl. IX
Doba platnosti rámcovej dohody
Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa jej účinnosti
s možnosťou jej predĺženia, najviac však do vyčerpania finančného limitu 105.401,16 EUR bez DPH.
ČI. X
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy, neupravené touto rámcovou dohodou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
2. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi rámcovej dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády SR odberateľom v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Ak bude akékoľvek ustanovenie rámcovej dohody vyhlásené za neplatné alebo nevymožiteľné,
platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení rámcovej dohody zostane nedotknutá. V takomto
prípade sa účastníci rámcovej dohody dohodli, že uzatvoria dodatok k rámcovej dohode a tie

ustanovenia, ktoré stratili platnosť, alebo sa stali nevymožiteľnými, nahradia ustanoveniami, ktorých
formulácie a znenia budú čo najviac podobné pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ
tejto rámcovej dohody, pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre obidvoch účastníkov rámcovej
dohody.
4. Účastníci rámcovej dohody vyhlasujú, že akékoľvek nezhody pri realizácii tejto rámcovej dohody
budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. Pokiaľ sa účastníci rámcovej dohody nedohodnú,
obrátia sa na príslušný súd v Slovenskej republike.
5. Túto rámcovú dohodu možno meniť, doplniť alebo zrušiť iba písomne, a to na základe vzájomnej
dohody účastníkov rámcovej dohody, podpísanej ich oprávnenými zástupcami. K návrhom dodatkov
k tejto rámcovej dohode sa účastníci rámcovej dohody zaväzujú vyjadriť v lehote 7 dní odo dňa
doručenia návrhu dodatku druhému účastníkovi rámcovej dohody.
6. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom odberateľ obdrží po jej podpise
oprávnenými zástupcami oboch účastníkov rámcovej dohody dve a dodávateľ jedno vyhotovenie.
7. Túto rámcovú dohodu uzatvárajú účastníci rámcovej dohody slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne
a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú účastníci rámcovej dohody svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa ….................

V Bratislave, dňa .............................

.....................…......................................

.........................................................

Slovenská inovačná a energetická agentúra
JUDr. Svetlana Gavorová
generálna riaditeľka

Prílohy:
Príloha č. 1
Príloha č. 2

Podrobná špecifikácia ceny za služby
Výpis z obchodného registra dodávateľa

RODEX CAR s.r.o.
Vladimír Jánošík
konateľ

