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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky - sevis vozidiel. 
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

V súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní si 
Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: 
„Servis a oprava áut vrátane špeciálnych vozidiel“, a to v súlade s podmienkami tak, 
ako je uvedené nižšie. 

 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:    Slovenský metrologický ústav 
Sídlo:    Karloveská 63, 841 04, Bratislava IV 
Štatutárny orgán:  Mgr. Roman Kováč, generálny riaditeľ 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
IBAN:    SK63 8180 0000 0070 0006 8840 
IČO:    308 10 701 
DIČ:    2020 908 230 
Kontaktná osoba:  Ing. Viliam Beňo  
Telefón:    02/ 60 29 4 640  
E-mail:    beno@smu.gov.sk 
WWW:    www.smu.sk 
 
1. Názov predmetu zákazky: 

„Servis a oprava áut vrátane špeciálnych vozidiel“ 
 

2. Opis predmetu zákazky: 
Zákazka pozostáva z poskytnutia služby  - údržby a opráv vozového parku SMU, 

vrátane špeciálnych metrologických vozidiel a prívesov. Verejný obstarávateľ požaduje 
údržbu a opravy vykonávať v súlade s rozpisom prác, uvedených v servisnej knižke 
jednotlivých typov vozidiel a to podľa počtu najazdených kilometrov, alebo stanoveného 
časového intervalu, za striktného dodržania „Prevádzkovo – bezpečnostných predpisov pre 
špeciálne vozidlá“. 

Okrem uvedeného sa požaduje aj vykonávanie opráv vzniknutých porúch na vozidlách.   
Flotilu vozidiel tvorí: 
1. Peugeot 308SW v počte 4 ks 
2. Peugeot Partner v počte 1 ks 
3. Peugeot Boxer v počte 2 ks 
4. Peugeot Bipper v počte 1 ks 
5. Škoda Octavia combi v počte 2 ks 
6.  Škoda Superb v počte 1ks 
7. Špeciálne vozidlo Mercedes - Benz Sprinter, typ 906 v počte 2 ks 
8. Prívesný vozík Pongratz v počte 1ks 
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9. Špeciálny prívesný vozík Pongratz s metrologickou nadstavbou v počte 1 ks 
 

Bližšia špecifikácia špeciálnych vozidiel: 
 

MERCEDES – BENZ SPRINTER, typ 906, druh – špeciálne vozidlo s individuálnou    
prestavbou vozidla v zmysle §19 zákona č. 725/2004 Z. z. určeného na ciachovanie  
výdajných stojanov,  s karosériou SG LABORATÓRNA.  
Obchodný názov prestavby: FABRIC 
Špecifikácia prestavby: 5323 -  Súprava pre overovanie odmerných zásob 
Výrobca prestavby: PANAX F.C.S., s.r.o., výrobca sanitných a špeciálnych prestavieb 
Povolenie prestavby: Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 
v Dolnom Kubíne, č.: 2009/01213-002 zo dňa 28.04.2009. 

      
PONGRATZ – špeciálny prívesný vozík s metrologickou nadstavbou pozostávajúcej  
z prenosnej zostavy na kalibráciu a overovanie meradiel objemu pre kvapalné  
požívatiny.  

 
Verejný obstarávateľ vzhľadom na špecifický charakter flotily vozidiel, zahŕňajúcej 

špeciálne metrologické vozidlá a s tým spojenej požiadavky na poskytovanie údržby a opráv 
vozidiel na základe špecifických, pre daný prípad jedinečných požiadaviek má za to, že 
služba pozostávajúca zo servisu takýchto typov vozidiel nie je bežne dostupnou na trhu. 
Dôvodom je špecifický charakter flotily vozidiel, neštandardné rozmery, materiálové 
a technické vybavenie vozidiel, ktoré je potrebné v prípade opráv vyrobiť na mieru v zmysle 
požiadaviek verejného obstarávateľa s dôrazom na zachovanie charakteru a prevádzkových 
vlastností špeciálnych vozidiel pri rešpektovaní ich pôvodných konštrukčných a funkčných 
špecifík.                                                                    

 
3. Zmluvné podmienky. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 

Zmluva na poskytovanie služieb – servisu a opráv vozidiel bude uzavretá na štyri 
roky alebo do vyčerpanie stanoveného finančného limitu – 49 990,0 Eur. Vykonanie 
servisu, odbornej prehliadky alebo opravy vozidla bude na základe objednávky 
Objednávateľa. Návrh zmluvy, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzača je uvedená 
v prílohe tejto „Výzvy“. (Príloha č.1). Upozorňujeme, že tento návrh zmluvy je záväzný 
dokument a uchádzač predložením ponuky sa zaväzuje tento návrh zmluvy 
akceptovať v prípade, ak jeho ponuka bude úspešná.  

 
4. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: 

Termín obhliadky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou: Ing. Roland Vitko, tel.: 
02/60294618, vitko@smu.gov.sk. 
 
5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky (bez DPH):  

49.990,- EUR bez DPH (slovom: štyridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiat EUR) 
 
 

6. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky: 
Ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a musí pokrývať všetky náklady súvisiace s realizáciou 
predmetu zákazky. Týmto spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako cena 
maximálna.  

Cena bude navrhnutá v mene EUR. 
Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť 

najmä zmenu sadzby DPH, v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH, cla a iných 
administratívnych opatrení štátu.  
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Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH vo svojej ponuke upozorní.  

 
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

- Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného 
obstarávateľa.  

- Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.  
 

8. Podmienky účasti: 
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením nasledovných 

dokladov:  

• Podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní čestným 
prehlásením, že uchádzač nie je v likvidácii ani v reštrukturalizácii, ani nebolo 
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo 
zrušený konkurz pre nedostatok majetku; 

• Podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní čestným 
prehlásením, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na 
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – potvrdené podpisom 
štatutára spoločnosti uchádzača; 

• Podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní čestným 
prehlásením, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa 
vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdené podpisom štatutára spoločnosti 
uchádzača;  

• Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom 
uchádzača o oprávnení poskytovať služby vo vzťahu k predmetu zákazky, nie 
starším ako tri mesiace. (postačuje fotokópia) 
 

9. Obsah cenovej ponuky: 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

9.1.   Identifikačné údaje uchádzača (min. názov alebo obchodné meno uchádzača,     
adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je uchádzač platiteľ DPH, telefónne číslo); 

9.2.   Doklady, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 
8. tejto výzvy; 

9.3. Návrh hodinovej zúčtovacej sadzby za poskytnutú službu pre jednotlivé typy 
áut a druhy prác pri servise a oprave vozidiel, v súlade s predmetom zákazky 
vrátane všetkých ostatných nákladov potrebných pri oprave vozidiel. Návrh na 
plnenie kritéria – viď Príloha č.2. 

 
10. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 26.04.2019 do 15:00 hod.  
Miesto predkladania ponúk: 

• poštou na adresu Slovenského metrologického ústavu, Karloveská 63, 841 04, 
Bratislava IV v obálke označenej „ VO – Oprava a servis áut -NEOTVÁRAŤ”, 
alebo 

• osobne na adrese sídla Slovenského metrologického ústavu, Karloveská 63, 
841 04, Bratislava IV na sekretariáte v obálke označenej „VO – Oprava a servis 
áut -  NEOTVÁRAŤ”, alebo 

• E-mailom na adresu: beno@smu.gov.sk s označením predmetu mailu: „VO – 
Oprava a servis áut“ 

Uchádzač môže ponuku vziať späť, alebo zmeniť najneskôr do termínu 
predkladania ponúk uvedeného v tomto odseku. 
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11. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk a spôsob hodnotenia ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia hodinová sadzba za servis 
a opravu jednotlivých skupín áut a pre jednotlivé typy prác v EUR bez DPH . 

Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu 
(hodinovú sadzbou za servis a opravu jednotlivých skupín áut a pre jednotlivé typy 
prác). Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najväčším počtom bodov. 
Percentuálne/resp. bodové ohodnotenie pre jednotlivé skupiny áut a jednotlivé 
typy prác je nasledovné (maximálny počet bodov 100/100%) : 

 
Skupina áut Peugeot -   a) HZS za prezúvanie pneumatík .................... 5% 
    b) HZS za klampiarske práce a striekanie  ................. 5% 
    c) HZS za mechanické práce  .................... 5% 
    d) HZS za elektrikárske práce  .................... 5% 
    e) Odťahová služba  - v rámci BA .................... 3% 
        -  mimo BA .................... 3% 
    f) Príprava auta na vykonanie STK .................... 2% 
    g) Príprava auta na vykonanie EK .................... 2% 
     Spolu:      30 % 
 
Skupina áut Škoda -   a) HZS za prezúvanie pneumatík .................... 5% 
    b) HZS za klampiarske práce a striekanie  ................. 5% 
    c) HZS za mechanické práce  .................... 5% 
    d) HZS za elektrikárske práce  .................... 5% 
    e) Odťahová služba  - v rámci BA .................... 3% 
        -  mimo BA .................... 3% 
    f) Príprava auta na vykonanie STK .................... 2% 
    g) Príprava auta na vykonanie EK .................... 2%     
     Spolu:      30 % 
 
Skupina áut Mercedes - a) HZS za prezúvanie pneumatík .................... 5% 
    b) HZS za klampiarske práce a striekanie  ................. 5% 
    c) HZS za mechanické práce  .................... 5% 
    d) HZS za elektrikárske práce  .................... 5% 
    e) Odťahová služba  - v rámci BA .................... 3% 
        -  mimo BA .................... 3% 
    f) Príprava auta na vykonanie STK .................... 2% 
    g) Príprava auta na vykonanie EK .................... 2%     
     Spolu:      30 % 
 
Prívesné vozíky -    a) HZS za prezúvanie pneumatík .................... 1% 
    b) HZS za klampiarske práce a striekanie  ................. 1% 
    c) HZS za mechanické práce  .................... 2% 
    d) HZS za elektrikárske práce  .................... 2% 
    e) Odťahová služba  - v rámci BA .................... 1% 
        -  mimo BA .................... 1% 
    f) Príprava auta na vykonanie STK .................... 1% 
    g) Príprava auta na vykonanie EK .................... 1% 
     Spolu:      10 % 
 
 

12. Doplňujúce informácie:  



 

 

 

                           
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak by sa zmenili 
okolnosti za ktorých bol uvedený proces verejného obstarávania vyhlásený. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky 
znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez 
ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 
 
 
S pozdravom 

 

 

 

 
 

Prílohy 
 

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č.2: Návrh zmluvy 

 
 
 
 

Mgr. Roman Kováč 
generálny riaditeľ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                           
 

PRÍLOHA K Č. 1: 
DOKUMENT, KTORÝ BUDE  SÚČASŤOU PONUKY UCHÁDZAČA. 

 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria – hodinová zúčtovacia cena 

určeného verejným obstarávateľom na predmet zákazky s názvom: 

„Oprava a servis áut“, 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

(podpis a odtlačok pečiatky uchádzača - meno, priezvisko,  funkcia  
štatutárneho  zástupcu uchádzača oprávneného konať v záväzkových 

vzťahoch) 
 
 
 
 
 
 
 

Názov kritéria 

 
Skupina áut 

Peugeot 

 
Skupina áut 

Škoda 

 
Mercedes 

 

Prívesné 
vozíky 

HZS  
bez 
DPH 

HZS 
s DPH 

HZS  
bez 
DPH 

HZS 
s DPH 

HZS  
bez 
DPH 

HZS 
s DPH 

HZS  
bez 
DPH 

HZS 
s DPH 

HZS za prezúvanie pneumatik v 
rozsahu R-15-R-18-komplet 

        

Klampiarske práce a striekanie         

Mechanické práce         

Elektrikárske práce         

Odťahová služba 
v rámci BA         

mimo BA         

Príprava auta na vykonanie STK         

Príprava auta na vykonanie EK         



 

 

 

                           
 

 
PRÍLOHA K Č. 2: 

DOKUMENT, KTORÝ BUDE  SÚČASŤOU PONUKY UCHÁDZAČA. 

 
 

Zmluva o zabezpečení servisu motorových vozidiel  
vrátane špeciálnych motorových vozidiel 

 
uzatvorená v nadväznosti na uskutočnený postup verejného obstarávania podľa § 

117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a podľa 
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“)  

 
medzi: 

 
Dodávateľom: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Registrácia:  
Štatutárny zástupca:  
Bankové spojenie: 
IBAN/číslo účtu: 
 
(ďalej len „Dodávateľ“) 
 
a 
 
Objednávateľom:  Slovenský metrologický ústav (SMÚ) 
Sídlo:    Karloveská 63, 842 55 Bratislava 
IČO:     30810701 
DIČ:     2020908230 
IČ DPH:    SK2020908230 

SMÚ je zdaniteľnou  osobou podľa § 3 ods. 4 a platiteľom podľa § 4 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 

Registrácia: štátna príspevková organizácia evidovaná v Štatistickom registri 
organizácií vedenom Štatistickým úradom SR  

Štatutárny zástupca:   Mgr. Roman Kováč, generálny riaditeľ SMÚ 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN/číslo účtu:  SK63 8180 0000 0070 0006 8840 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
Objednávateľ a Dodávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne ako „Zmluvná 
strana“ 
 
Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej Zmluvnej strany, a že 
označenie Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému 
v obchodnom alebo inom registri podľa osobitného predpisu. Zmluvné strany uzatvárajú medzi sebou 
dobrovoľne, slobodne, vážne, bez skutkového a právneho omylu, pri plnej spôsobilosti k právnym 
úkonom túto Zmluvu v nasledovnom znení: 
 

 



 

 

 

                           
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa počas trvania tejto Zmluvy zabezpečovať pre 

Objednávateľa na základe jeho požiadavky kompletný výkon servisných prác, vrátane opráv 
a údržby, na motorových vozidlách Objednávateľa, ako aj špeciálnych motorových 
vozidlách Objednávateľa, ktorých zoznam spolu s bližšou špecifikáciou tvorí prílohu č. 1 tejto 
Zmluvy (ďalej len „Vozidlo“), a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, v súlade s 
predloženou cenovou ponukou Dodávateľa zo dňa __.__.2019 ako úspešného uchádzača 
uskutočneného postupu verejného obstarávania. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené servisné 
práce na Vozidle prevziať a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú odplatu podľa čl. IV. tejto Zmluvy. 
Predložená cenová ponuka Dodávateľa tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 
 

1.2 Dodávateľ je povinný vykonávať dohodnuté servisné práce riadne a včas, s odbornou 
starostlivosťou, v dohodnutom rozsahu a kvalite, v súlade s platnými právnymi predpismi a inými 
technickými normami vrátane prevádzkovo – bezpečnostných predpisov pre špeciálne vozidlá 
Objednávateľa. Dodávateľ rovnako zodpovedá za vykonávanie činností, na ktoré má kvalifikáciu 
resp. platné oprávnenie. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo 
kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné vykonanie prác podľa 
tejto Zmluvy. Dodávateľ je zároveň povinný vykonávať všetky práce podľa tejto Zmluvy v súlade 
s pokynmi výrobcu Vozidla a v čo najkratšom čase, dodržiavať technologické postupy predpísané 
výrobcom Vozidla, pri vykonávaní servisných prác používať len originálne náhradné diely, ako aj 
konzultovať s Objednávateľom všetky opravy pred ich realizáciou.  

 
1.3 Kontaktnou osobou za Objednávateľa pre účely tejto Zmluvy je Ing. Roland Vitko, kontakt: 

02/60294718, e-mail: vitko@smu.gov.sk. 
 
Kontaktnou osobou za Dodávateľa pre účely tejto Zmluvy je ......................., kontakt: 
..........................., e-mail: ......................... .  

 
1.4 Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny všetkých údajov 

a iných skutočností obsiahnutých v tejto Zmluve, ktoré súvisia a/alebo môžu mať vplyv na zmenu 
predmetu tejto Zmluvy či zmenu plnenia jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy, a ktoré sa zistili v 
súvislosti s výkonom činností podľa tejto Zmluvy.  

 
 

Článok II. 
Výkon servisných prác 

 
2.1 Objednávateľ písomne oznámi Dodávateľovi požadované servisné práce, s 

uvedením jasných a zrozumiteľných pokynov/príkazov, týkajúcich sa 
zabezpečenia predmetu Zmluvy, pričom uvedie: 

a. evidenčné číslo Vozidla a identifikačné číslo Vozidla (VIN); 
b. popis závady resp. požadovaných servisných prác;  
c. druh príp. rozsah požadovaných servisných prác; 
d. požadovaný termín realizácie servisných prác. 

 
V odôvodnených prípadoch, ak ide o urgentný výkon servisných prác, kedy pre nedostatok času 
nie je možný vzájomný písomný styk, Dodávateľ zabezpečí výkony podľa tejto Zmluvy aj na 
základe telefonickej objednávky Objednávateľa, ktorá musí byť dodatočne bezodkladne 
potvrdená aj písomnou formou. 

 
2.2 Miestom poskytovania služby podľa tejto Zmluvy je servisná prevádzka Dodávateľa na adrese: 

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

mailto:vitko@smu.gov.sk


 

 

 

                           
 

Objednávateľ po dohode s Dodávateľom v dohodnutom termíne pristaví Vozidlo do uvedenej 
servisnej prevádzky Dodávateľa, ktorý mu prevzatie Vozidla písomne potvrdí v protokole 
o odovzdaní/prevzatí Vozidla.  
 

2.3 Termín plnenia služby tejto Zmluvy je stanovený priebežne počas platnosti Zmluvy, podľa 
potreby, na základe dohody Zmluvných strán a bude uvedený v Objednávke. Dodávateľ je 
povinný bezodkladne po ukončení prác podľa tejto Zmluvy písomne vyzvať Objednávateľa na 
prevzatie Vozidla v dohodnutej lehote.  
 

2.4 Dodávateľ po oznámení požadovaných servisných prác a v prípade potreby aj   po obhliadke 
Vozidla, vypracuje cenovú ponuku s kalkuláciou (indikatívny rozpočet), v ktorej uvedie predbežný 
rozsah servisných prác, zoznam predpokladaných použitých náhradných dielov vrátane ceny 
servisných prác a cien náhradných dielov. Cenovú ponuku s kalkuláciou je Objednávateľ povinný 
písomne odsúhlasiť bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní, a vystaviť objednávku, ak 
sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Vzor objednávkového formulára tvorí prílohu č. 3 tejto 
Zmluvy. 

 
2.5 Odsúhlasením cenovej ponuky s kalkuláciou a vystavením objednávky zo strany Objednávateľa 

sa Zmluvné strany zaväzujú akceptovať rozsah servisných prác (vrátane uvedených cien). 
Prekročenie rozsahu servisných prác resp. cien servisných prác a náhradných dielov 
odsúhlasenej cenovej ponuky s kalkuláciou je možné len v odôvodnených prípadoch na základe 
osobitnej písomnej dohody Objednávateľa s Dodávateľom, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní. 

 
2.6 V prípade neočakávaných, na mieste neodstrániteľných porúch Vozidla, ktoré bránia Vozidlu 

v jazde, Dodávateľ v prípade potreby bezodkladne zabezpečí odťah Vozidla do svojho servisu, 
a to v rámci Slovenskej republiky, a zároveň na požiadanie poskytne Objednávateľovi náhradné 
motorové vozidlo. 

 
2.7 Dodávateľ vyhotoví o každej zákazke záznam do servisnej knižky Vozidla a Objednávateľ sa 

zaväzuje umožniť mu tento záznam vyhotoviť. 

 
2.8 Servisné výkony na základe poistných udalostí môže Dodávateľ vykonať len na základe 

správy/záznamu o poškodení vozidla (nemôže realizovať práce naviac mimo záznamu). V 
prípade, ak Dodávateľ zistí pri oprave Vozidla vyplývajúcej z poistnej udalosti závady alebo 
poškodenia neuvedené v správe/zázname o poškodení vozidla, bezodkladne vyzve 
poisťovacieho technika k doplneniu záznamu, o čom informuje Objednávateľa. Prípadné 
nejasnosti ohľadne realizácie opráv je Dodávateľ povinný prekonzultovať so zodpovedným 
zamestnancom Objednávateľa. 

 
 

Článok III. 
Záruka 

 
3.1 Dodávateľ poskytuje záruku 24 mesiacov na vykonané servisné práce a na dodané náhradné 

diely, pričom záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy Objednávateľ Vozidlo preukázateľne 
prevzal. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy 
odstraňované vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ. 

 
3.2 Dodávateľ ručí za kvalitu vykonaných prác podľa tejto Zmluvy a za vhodnosť dodaného 

náhradného dielu alebo spotrebného materiálu. V prípade, že sa na opravenom Vozidle vyskytnú 
vady, Objednávateľ je povinný tieto vady bezodkladne písomne (e-mailom) reklamovať, predložiť 
Dodávateľovi na požiadanie originál faktúry za opravu Vozidla, ktorej vykonanie reklamuje 
a Vozidlo, ktorého sa reklamácia týka, pristaviť do servisnej prevádzky Dodávateľa.  

 
3.3 Servisný technik Dodávateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie 

posúdi oprávnenosť reklamácie a v prípade, že reklamáciu uzná ako oprávnenú, postupuje 



 

 

 

                           
 

Dodávateľ v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak sa v priebehu 
záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo vykonaných prác, je Dodávateľ povinný na vlastné 
náklady vadu vhodným spôsobom odstrániť. Vady zistené a reklamované Objednávateľom v 
záručnej dobe je Dodávateľ povinný odstrániť bezodkladne resp. do dohodnutého termínu, nie 
však neskôr ako v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia Objednávateľom. Zmluvné 
strany sa dohodli, že za písomné oznámenie sa považuje aj oznámenie elektronickou formou – e-
mailom. 

 
3.4 Reklamácie opráv, v prípade ktorých bola zjavne preukázaná nevyhovujúca kvalita služby, bude 

Dodávateľ vykonávať na vlastné náklady a opravu v rámci záruky bude realizovať v zmysle 
ustanovení tejto Zmluvy, najmä výmenou vadného náhradného dielu, dodaním chýbajúcich prác 
alebo opravou. Na vady vykonaných opráv a služieb a na záruku za akosť sa primerane použijú 
ustanovenia § 560 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník znení neskorších 
predpisov. 

 
3.5 Nároky zo záruky nevznikajú vtedy, ak : 

- je vada spôsobená v dôsledku toho, že nedostatkom postihnuté diely boli 
zmenené alebo opravené treťou osobou alebo Objednávateľom (to neplatí 
v prípade nevyhnutných/núdzových opráv v dôsledku omeškania Dodávateľa 
s plnením povinností podľa Zmluvy), 

- vady vznikli prirodzeným opotrebením. 
 
 

Článok IV. 
Cena a fakturácia 

 

4.1 Zmluvná cena za servisné práce (hodinová sadzba), ktoré sú predmetom tejto 
Zmluvy, je Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 
18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s platnými 
právnymi predpismi, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v 
platnom znení, a predloženou cenovou ponukou Dodávateľa, ktorá tvorí prílohu 
č. 2 tejto Zmluvy. Celkový finančný limit je stanovený na sumu vo výške 49.990,- 
EUR bez DPH (slovom: štyridsaťdeväťtisíc deväťstodeväťdesiat eur). K uvedenej 
cene bude uplatnená DPH v zmysle právnych predpisov platných na území 
Slovenskej republiky. 
 

4.2 Cena náhradných dielov použitých pre jednotlivé zákazky sa určuje podľa 
maloobchodných (obvyklých) cien náhradných dielov (skutočne vynaložených 
nákladov), pričom Dodávateľ je v tejto súvislosti pri výbere náhradného dielu 
povinný dodržiavať zásadu hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných 
prostriedkov a Objednávateľovi na požiadanie preukázať prieskum trhu s min. 3 
ponukami na daný náhradný diel tak, že cena daného náhradného dielu bola 
určená ako najvýhodnejšia v súlade s uvedenými princípmi. 

 
4.3 Dodávateľ bezodkladne po riadnom vykonaní dohodnutého servisného výkonu 

vyzve Objednávateľa na prevzatie Vozidla na základe 
odovzdávacieho/preberacieho protokolu a vystaví Objednávateľovi faktúru vo 
vzťahu k zákazke s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu 
vyžadované platnými právnymi predpismi. Súčasťou faktúry bude podpísaný 
odovzdávací/preberací protokol Vozidla vrátane súpisu skutočne vykonaných 
prác, ktorý bude obsahovať aj špecifikáciu použitých náhradných dielov. Súpis 



 

 

 

                           
 

vykonaných prác písomne potvrdí Objednávateľom poverená osoba po vykonaní 
prác. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančnej čiastky 
uvedenej na faktúre na účet Dodávateľa. 

 

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zmluvnú cenu za vykonané práce podľa tejto 
Zmluvy na základe faktúry riadne vystavenej Dodávateľom prevodom na 
bankový účet Dodávateľa uvedený vo vystavenej faktúre, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak.  
 

4.5 Objednávateľ je povinný bezodkladne po doručení faktúry skontrolovať náležitosti 
daňového dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi. Objednávateľ je 
oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, 
s uvedením dôvodu jej vrátenia, a to najneskôr v posledný deň jej splatnosti. 
Oprávneným vrátením faktúry sa ruší pôvodná doba splatnosti. Nová doba 
splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej, doplnenej alebo novej 
faktúry v súlade s bodom 4.3 tohto článku Zmluvy.  
 

4.6 Ak Objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a doručenú faktúru včas, a to ani na 
základe osobitnej písomnej výzvy Dodávateľa na úhradu dlžnej sumy v ním 
stanovenej dodatočnej lehote nie kratšej ako 5 dní, Dodávateľ je oprávnený 
požadovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške z neuhradenej dlžnej 
sumy podľa platných právnych predpisov. Na úhradu úroku z omeškania bude 
vystavená osobitná faktúra, ktorá bude splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia 
druhej Zmluvnej strane. 

 
4.7 V prípade, že Dodávateľ poruší svoj záväzok vykonať pre Objednávateľa 

dohodnuté servisné práce podľa tejto Zmluvy včas a riadne z dôvodov 
spočívajúcich v osobe Dodávateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 %  z celkovej ceny za daný servisný 
výkon za každý deň omeškania Dodávateľa s riadnym plnením jeho povinností. 
Nárok Objednávateľa na náhradu škody ostáva zachovaný. Na úhradu sankcie 
bude vystavená osobitná faktúra, ktorá bude splatná do 30 dní odo dňa jej 
doručenia druhej Zmluvnej strane. 

 
 

Článok V.  
Trvanie a zánik zmluvy 

 

5.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania celkového finančného limitu vo 
výške 49.990,- EUR bez DPH (slovom: štyridsaťdeväťtisíc deväťstodeväťdesiat 
eur) bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 
5.2 Táto Zmluva končí: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená alebo vyčerpaním finančného 
limitu uvedeného v bode 5.1 tohto článku Zmluvy, podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr, alebo 

b) písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému termínu, alebo 



 

 

 

                           
 

c) uplynutím výpovednej lehoty v prípade písomnej výpovede danej niektorou 
zo Zmluvných strán podľa bodu 5.3. 

 

5.3 Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že táto Zmluva môže byť vypovedaná písomne z 
dôvodu jej podstatného porušenia Zmluvnou stranou, pričom za podstatné 
porušenie považujú Zmluvné strany aj akékoľvek omeškanie s riadnym plnením 
ich záväzkov. Výpovedná lehota je dva (2) mesiace a začína plynúť od prvého 
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je výpoveď doručená druhej 
Zmluvnej strane. 
 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením 
zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami 
§ 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. 
 

5.5 V prípade ukončenia Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú splniť všetky ich 
nesplnené povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, najmä Dodávateľ je povinný 
vykonať/dodať a ukončiť servisné práce podľa tejto Zmluvy na základe 
požiadavky danej pred ukončením Zmluvy a Objednávateľ je povinný zaplatiť 
Dodávateľovi cenu za poskytnuté práce. 

 
5.6 Zánikom tejto Zmluvy nezanikajú nároky Zmluvných strán na náhradu škody a tie 

záväzky Zmluvných strán, ktoré sa podľa vôle strán vyjadrenej v tejto Zmluve 
majú plniť aj po jej zániku.  

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 
Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zákona 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 povinne zverejňovanou 
zmluvou a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nadobúda 
účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia. 
 

6.2 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná 
strana obdrží dva (2) exempláre. 

 

6.3 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu byť dohodnuté len formou 
dodatkov, a to písomnou formou a podpísaných oboma Zmluvnými stranami, 
pričom uzatvorenie dodatku musí byť v súlade s ustanoveniami zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

 
6.4 Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti 

explicitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto 
Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa budú vykladať a aplikovať v súlade s 
príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov, ako aj obchodných 
zvyklostí a praxe. 



 

 

 

                           
 

 
6.5 Neplatnosť či neúčinnosť len niektorých ustanovení Zmluvy nespôsobuje 

neplatnosť či neúčinnosť Zmluvy ako celku, a to za podmienky, že neplatné či 
neúčinné ustanovenie môže byť oddelené od ostatných platných ustanovení 
Zmluvy a nahradené ustanovením v súlade s platnou právnou úpravou, účelom 
Zmluvy a vôľou Zmluvných strán pri uzatvorení tejto Zmluvy. 

 
6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ich písomné prejavy viažuce sa alebo 

vyplývajúce z tejto Zmluvy budú doručované na adresy Zmluvných strán, ktoré sú 
uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ Zmluvná strana neoznámi inú adresu. 
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa považujú za doručené 
momentom ich doručenia, alebo momentom odmietnutia prevzatia zásielky 
adresátom, alebo tretím dňom odo dňa uloženia zásielky u doručovateľa, alebo 
vrátením zásielky ako nedoručiteľnej odosielateľovi, a to podľa toho, ktorý z 
vyššie uvedených momentov nastane ako prvý v poradí.  

 
6.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a 

povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v 
celom rozsahu bezvýhradne dodržiavať a plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, bez 
omylu a na znak svojho súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
6.8 Prílohou č. 1 tejto Zmluvy je Zoznam motorových vozidiel Objednávateľa ku dňu 

uzatvorenia tejto Zmluvy. Prílohou č. 2 Zmluvy je Cenová ponuka Dodávateľa. 
Prílohou č. 3 je vzor objednávkového formulára. 

 
V Bratislave, dňa ___.___.2019    V ..........................., dňa ___.___.2019  

 
Za Objednávateľa:              Za Dodávateľa: 

 
________________________   ___________________________ 
Slovenský metrologický ústav     
Mgr. Roman Kováč      
generálny riaditeľ    

 


