SAP: 5100006788
Zmluva o poskytnutí servisných služieb motorových vozidiel č. VP TN-69-37/2019
Objednávateľ:
Názov: Vojenský útvar 2025
IČO: 30845572
Sídlo: Železničná 3, 911 01 Trenčín
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Poskytovateľ:
Názov: Euromotor, spol. s r. o.
IČO: 31561357
Sídlo: Čerešňová 8A, 974 01 Banská Bystrica
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2275 6522

1.

Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať nasledujúce servisné služby:
Vykonanie servisnej prehliadky pri 30 000 km na vozidle Ford RANGER 118 kW, VPZ: 67-22443,
6FPPXXMJ2PGL12243 (ďalej len „vykonanie servisnej služby “ alebo „poskytnutá služba“).
Objednávateľ sa zaväzuje za riadne poskytnutú službu zaplatiť dohodnutú cenu.
Cena poskytnutej služby
Zmluvné strany sa dohodli na základe schválenej predbežnej kalkulácie ceny na cene za
poskytnutú službu takto:
Cena práce: 123,00 - EUR s DPH
Cena náhradných dielov, materiálu 321,71 - EUR s DPH
Celková cena: 444,71 - EUR s DPH.
Celková cena je konečná a zahŕňa všetky súvisiace náklady poskytnutej služby v mieste plnenia,
DPH a primeraný zisk. Zmena ceny je možná v nasledovných prípadoch:
- zvýšenie ceny v prípade, ak poskytovateľ zistí skryté vady, ktoré nebolo možné predvídať a ktorých
odstránenie je nevyhnutné na dokončenie poskytovania služby, je však povinný o tom vopred
písomne oboznámiť objednávateľa emailom na adresu daniel.jamrich@mil.sk. Až po písomnom
schválení rozsahu dodatočných prác a zmeny ceny a jeho doručení emailom na adresu
tsaksa@euromotor.sk je poskytovateľ oprávnený servisné práce vykonať. Inak objednávateľ práce
(vrátane ND a materiálu) vykonané naviac nezaplatí.
- zníženie ceny je možné bez dohody zmluvných strán pri dodržaní riadneho vykonania prehliadky
a údržby.
2.

Čas plnenia
Do piatich pracovných dní. Lehota na vykonanie servisnej služby začne plynúť od prvého
dňa nasledujúceho po dni odovzdania a prevzatia motorového vozidla v mieste plnenia alebo v mieste
odovzdania.
4.
Miesto plnenia:
Čerešňová 8A, 974 01 Banská Bystrica
3.

Odovzdanie a prevzatie motorového vozidla v mieste plnenia
Objednávateľ zabezpečí dopravu motorového vozidla do miesta plnenia na vlastné náklady.
Zmluvné strany odovzdajú a prevezmú motorové vozidla na základe preberacích zápisov
potvrdených podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán. Preberacím protokolom pre účely
5.

tejto zmluvy sa rozumie zákazkový list. Poskytovateľ je povinný vyznačiť v prevádzkovom zošite
( servisnej knižke) vykonanie prehliadky, opravy a údržby.
Záruka a reklamačné podmienky
V prípade výskytu vád na motorovom vozidle ako aj opakovaného, na ktoré sa vzťahuje
záruka (záručný servis), je poskytovateľ povinný odstrániť vady počas záručnej doby bezodplatne.
V prípade zistenia vady na motorovom vozidle, na ktoré sa nevzťahuje záruka (mimozáručný servis)
a ktorá súvisí s poskytnutou službou podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vadu oznámiť
poskytovateľovi písomne (e-mailom na adresu tsaksa@euromotor.sk do 30 dní od jej zistenia
najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Poskytovateľ poskytuje záruku na
poskytnutú službu v rámci mimozáručného servisu 1 rok.
Oznámenie o vadách (reklamácia) musí obsahovať:
 identifikačné údaje objednávateľa a poskytovateľa,
 číslo tejto zmluvy,
 popis vady/poruchy,
 lehota odstránenia vád/poruchy,
 identifikáciu nároku objednávateľa na odstránenie vád,
 meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby objednávateľa.
Záručná lehota začína plynúť v deň prevzatia motorového vozidla (po riadnom poskytnutí
služby) v mieste plnenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať motorové vozidlo so
zjavnými, resp. neodstránenými vadami. Poskytovateľ je povinný odstrániť reklamované vady na
vlastné náklady najneskôr v do 30 dní od doručenia oprávnenej reklamácie. Táto lehota môže byť
v odôvodnených prípadoch predĺžená na základe písomnej dohody zmluvných strán. Poskytovateľ je
povinný použiť len nové, nepoužité originálne náhradné diely na všetky typy motorových vozidiel.
Zodpovednosť z vady a nároky objednávateľa z vád budú uplatňované v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
6.

7.

Sankcie
Ak poskytovateľ neposkytne službu riadne a včas, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z ceny neposkytnutej služby za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu poskytovateľa
z dôvodu vyššej moci (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), objednávateľ
neuplatní voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu po dobu trvania vyššej moci (§ 374 Obchodného
zákonníka). (neuvádza sa v prípade bezplatnej záruky)
Ak poskytovateľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej lehote, zaplatí objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 10,00 EUR za každý deň omeškania.
Ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry za riadne poskytnutú službu , uhradí
poskytovateľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. (neuvádza sa
v prípade bezplatnej záruky)
Dohodnuté sankcie hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej
strane škoda.
Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa doručenia
vyúčtovacej faktúry.
Platobné a fakturačné podmienky:
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov .Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Pre
tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu objednávateľa v prospech
účtu poskytovateľa. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo
neúplná, a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry vety prestáva plynúť
lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej faktúry.
8.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry budú: preberací zápis o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla
po poskytnutej službe potvrdený podpismi oprávnenými osobami zmluvných strán. Špecifikácia
a rozsah poskytnutej služby bude obsahovať aj identifikáciu originálnych náhradných dielov,
použitého materiálu a prevádzkových kvapalín.
Záverečné ustanovenia
Oprávnené osoby:
Na odovzdanie a prevzatie motorových vozidiel v mieste plnenia:
za objednávateľa: rtm. Miriam TRŠOVÁ
za poskytovateľa: Tomáš SAKSA
Vo veciach reklamácií:.
za objednávateľa: rtm. Miriam TRŠOVÁ
za poskytovateľa: Tomáš SAKSA
Vo veciach platobných a fakturačných:
za objednávateľa: mjr. Ing. Daniel JAMRICH
za poskytovateľa: Tomáš SAKSA
Právne vzťahy vyplývajúce a vznikajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 536 a nasl. a
príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely doručovania písomností sa považuje písomnosť za
doručenú v prípade emailovej komunikácie v deň odoslania na určené emailové adresy,
a v prípade poštovej zásielky dňom oznámenia pošty o uložení zásielky aj keď sa zmluvné strany
sa s jej obsahom neoboznámili.
Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden
poskytovateľ.
9.

V ................................ dňa ....................
Poskytovateľ
Ing. Katarína RUSKOVÁ
.............konateľ spoločnosti....................
Meno a priezvisko oprávnenej osoby
funkcia

V ..........................dňa ......................
Objednávateľ
plukovník PhDr. Michal MIGÁT
.....................riaditeľ.......................
Meno a priezvisko oprávnenej osoby
funkcia

