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Rámcová dohoda . ..

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok 1.

Účastníci zmluvného vzťahu
1.1 Objednávateľ
Obchodné meno:

Mestské lesy Košice a.s.

Sídlo:

Južná trieda 11, 040 Ol Košice

štatutárny orgán:

Ing. Tibor Róth - predseda predstavenstva
Ing. Ivan Timko -

IČO :
IČDPH:

Registrácia:
Bankové spojenie:

člen

predstavenstva

31672981

..__ _
SK2020491341

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l. Odd. vl. č. 1310/V

Číslo účtu:

•

1.2
Obchodné meno:

AUTO- MOKRÁŇ, s. r.o.

Sídlo:

Raketová 1, 040 12 Košice

Štatutárny orgán:

Ing. Denisa

IČO:

45988544

IČDPH :

SK 2023173042

Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mokráňová

--

zapísaná v OR Okresného súdu Košice l. Odd . Sro, vložka č. 26898/V

Článok ll.

úvodné ustanovenie.
Táto rámcová dohoda je uzavretá na základe podlimitnej verejnej súťaže vyhlásenej budúcim
objednávateľom pod č. p. : 04198-MSS časť 2.

Suzuki

ýOiQRN111.
Predmet dohody.
3.1.

Predmetom rámcovej dohody je

dodávateľom

a opráv služobných motorových vozidiel do 3,5 t

vykonávanie

dodávateľských

objednávateľa (ďalej

služieb servisu

len poskytovanie služieb ).

Predmet dohody je nasledovný :
3.1.1.

Pravidelný servis motorových vozidiel

Zabezpečenie

služby - servisu služobných motorových vozidiel

servisnej kontroly

podľa počtu

najazdených km, resp.

objednávateľa

časového hľadiska

v rámci pravidelnej

predpísaných prehliadok

v zmysle návodu na používanie a vykonávanie servisných prehliadok vozidiel. Do tejto kategórie
patria všetky servi ~epráce za účelom zistenia technického stavu vozidiel ( kontroly mechanických
častí

karosérie,

podvozku,

kontroly

všetkých

častí,

motorových

elektrických

zariadení

a elektroinštalácie) . Služba požaduje aj kompletnú výmenu a doplnenie olejov, mazív, chladiacich
a brzdových kvapalín vrátane zimnej a letnej kvapaliny ostrekovacích systémov, doplnenie plynu do
klimatizačných

jednotiek ako aj servisné práce na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu

na základe výstupov z technickej a emisnej kontroly motorových vozidiel.
3.1.2.

Zabezpečenie

prehliadok v rámci STK a emisných kontrol CO :

Zabezpečiť všetky servisné práce súvisiace s prípravou motorových vozidiel pred absolvovaním

technických prehliadok STK a emisných kontrol CO.
dodávateľa zabezpečiť

Sprostredkovane na základe poverenia

úspešné prehliadky technického stavu motorových vozidiel objednávateľa na

STK a emisných kontrolách CO.
3.1.3.

Zabezpečenie

vynútených opráv:

Ide o opravy vyplývajúce z bežnej prevádzky motorových vozidiel, resp. opravy vyplývajúce
z poistných udalostí ( havária, živel, krádež a iné druhy poistných udalostí) ako aj opravy z PZP
( povinného zmluvného poistenia ).
Opravy sa týkajú všetkých

motorových vozidiel

objednávateľa

a to z pohľadu vozidla ako celku

( karosérie vrátane interiérov, elektrických zariadení, elektrických elektroinštalácií , motorových
a podvozkových

častí).

Článok- IV.

Miesto a termín plnenia.
4.1.

Miestom plnenia sú servisné pracoviská budúceho

dodávateľa

v meste Košice .

Objednávateľ

musí mať možnosť odovzdanie vozidla na výkon služby, resp. jeho prevzatie späť každý pracovný deň
v dobe od 8.00 hod . do 16.00 hod.
4.2.

Termín plnenia: od dátumu podpisu rámcovej dohody: 24 mesiacov, alebo

finančného
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limitu na predmet dohody.

vyčerpania

3.

V prípade organizačných zmien dodávateľa, ktorých dôsledkom bude aj zmena adresy miesta

nenia, je dodávateľ povinný túto zmenu zabezpečiť organizačne tak, aby dohodnuté miesto výkonu
plnenia bolo v lokalite, ktorá je dohodnutá v tejto dohode.

Článok v.

Cena za predmet plnenia a platobné podmienky.
5.1.

Cena za predmet dohody vyplýva zo súťažnej ponuky dodávateľa. Medzi zmluvnými stranami

je dohodnutá v súlade so zákonom o cenách
5.1.1.

č.

18/1996 Z.z. Je zložená z položiek :

Cena za prácu :

Bol stanovený ukazovateľ: cena/hodina práce ( normohodina ). Ide o cenu, ktorá musí byť dodržaná
za plnenie služieb dodávateľom v časovej dÍžke l hodiny výkonu práce jednotne pre všetky motorové
vozidlá

objednávateľa

bez

ohľadu

na

značku

a typ vozidla, jeho vek a opotrebenie. Výsledkom suma

vyplývajúca zo súťažnej ponuky dodávateľa : 9,17 €/hod. bez DPH, čo predstavuje:
11,00 €/ hod. s DPH. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne
záväzných predpisov platných v čase fakturácie.
5.1.2 .

Cena za dodaný náhradný diel:

5.1.2.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi na servis a opravu

originálne náhradné

diely do všetkých jeho motorových vozidiel. Cena za náhradné diely je vyjadrením zl'avy
vo výške : 15 % z doporučenej ceny každého originálneho náhradného dielu z aktuálneho cenníka
dovozcu náhradných dielov.
5.1.2.2.

Dodávateľ

rovnocenné, resp.

je oprávnený
porovnateľné

použiť

okrem originálnych náhradných dielov aj kvalitatívne

certifikované náhradné diely. Cena za takéto certifikované náhradné

diely je vyjadrením zl'avy vo výške : 50% z doporučenej ceny každého certifikovaného náhradného
dielu z aktuálneho cenníka dovozcu týchto dielov.
5.1.2.3 . Cena za certifikovaný náhradný diel musí byť po vyjadrení zľavy ( bod 5.1.2.2.) vždy
minimálne o 10% nižšia, než je cena originálneho náhradného dielu po

zľave

( bod 5.1.2.1.).

Dodávateľ je povinný vo fakturácií uviesť o aký diel ide ( originálny alebo certifikovaný), výšku zľavy

za náhradný diel ako aj jeho katalógové číslo. Objednávateľ si na základe toho musí vedieť podľa
potreby presne zistiť a odkontrolovať aký náhradný diel bol dodávateľom použitý.
5.2.

Dodávateľ

musí byť preukázateľne vlastníkom tzv. kalkulačného programu, ktorý je

certifikovaný, resp. uznaný poisťovňami pôsobiacimi na území SR a registrovanými v Slovenskej
asociácií poisťovní. Tento bude používaný pri tvorbe ceny za služby a to počas celej doby platnosti
tejto dohody. Toto konštatovanie platí aj o aktualizácií
kalkulačného
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programu tvorí Prílohu

č.

l tejto dohody.

kalkulačných

programov. Doklad o vlastníctve

Úhrada ceny za dodávku služby bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku,
poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu vrátane DPH

objednávateľ

základe predloženej faktúry s lehotou splatnosti do 30 dní odo
eň

dňa

úhrady sa považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu
Neoddeliteľnou súčasťou

5.4.

kópia objednávky potvrdená
zástupcom

dodávateľa

jej

uhradí

dodávateľovi

na

doručenia objednávateľovi.Za

objednávateľa.

faktúry bude zákazkový list potvrdený zástupcom objednávateľa a

objednávateľom,

a oprávneným zástupcom

resp. preberací protokol potvrdený oprávneným
objednávateľa.

Na zákazkovom liste musia byť uvedené názov, typ a evidenčné číslo vozidla, VIN, rozsah
požadovaných

úkonov zistených

objednávateľa

a dodávateľa,

náročnosti

pri

počet

preberaní vozidla,

kto vozidlo odovzdal a prevzal

km vozidla, rozsah vykonaných úkonov s určením

( normohodina ), použité náhradné diely s uvedením katalógového

originálny alebo certifikovaný náhradný diel ),
dielu a konečné cena náhradného dielu po

počet

odpočítaní

kusov,

doporučená

poskytnutej

čísla (či

za

časovej

bol použitý

cena výrobcu náhradného

zľavy.

Likvidáciu použitých náhradných dielov, spotrebného materiálu, prevádzkových kvapalín a mazív
použitých pri dodávke služby

zabezpečuje dodávateľ

na vlastné náklady.

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení

5.5.

neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať presne vyšpecifikovaný názov, rozsah služby,
rozpis použitých a vymenených náhradných dielov ( uviesť výrobné číslo dielu, resp. katalógové číslo
náhradného dielu ako aj
Objednávateľ

5.6.

či

je diel originálny alebo certifikovaný).

je oprávnený

vrátiť

faktúru bez zaplatenia, ktorá je nesprávne, alebo neúplne

vyplnená podľa bodov 5.3. - 5.5. a to do dátumu jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť
odo

dňa doručenia

opravenej, resp. úplne novej faktúry.

Článok Vl.

Dodacie podmienky, preberacie konanie.
6.1.

Požadované služby ( servis a opravy ) motorových vozidiel sa budú vykonávať v mieste

plnen ia, ktorým sú objekty a priestory
ukončenia

dodávateľa.

budú uvedené v písomnej objednávke

Požadovaný druh opravy, jej rozsah a doba

objednávateľa

- zákazkovom liste na každé vozidlo

zvlášť.

6.2.

Odovzdávanie vozidiel na výkon služby a ich spätné prevzatie bude vykonávané

pracovníkmi
6.3.

objednávateľa .

Pravidelný servis motorových vozidiel si

technika

určenými

dodávateľa

objednávateľ

uplatní požiadavkou u prijímacieho

24 hodín pred termínom požadovanej služby. Pri servisoch menšieho významu je

možné dohodnúť aj okamžitý výkon služby a to podľa momentálnej situácie v kapacitách dodávateľa.
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6.4.

U vynútených opravách sa plnenie predmetu dohody bude

po dohode zástupcov

dodávateľa

realizovať

v termínoch a rozsahu

a objednávateľa .

6.5.
Dodávateľ je povinný vykonať objednaný rozsah služby v termínoch, ktoré budú uvedené
v príslušnej objednávke (zákazkovom liste) objednávateľa.
6.6.

Ak

dodávateľ

zistí pri výkone služby

ďalšie

nedostatky v technickom stave motorového

vozidla, je povinný vykonzultovať uvedený stav so zástupcom objednávateľa a vyžiadať si písomný
súhlas na

väčší

rozsah prác, než bol pôvodne objednaný. Súhlas sa musí

objednávateľom

potvrdený

e-mailom alebo faxom s následným doručením písomnej objednávky. Inak nie je oprávnený vykonať
iné služby, než bolo dojednané v prvotnej objednávke.

6.7.
Výkon služby dodávateľa musí byť v súlade s STN, PO a OBP, hygienickým predpisom
a podmienkam enviromentálneho riadenia.
Článok VIl.

Záväzky

dodávateľa.

Okrem predmetu plnenia v tejto rámcovej dohode sa

dodávateľ

zaväzuje

počas

celej doby platnosti

zmluvného vzťahu poskytovať na základe požiadavky odberateľovi nasledovné druhy služieb :
Pick -up servis:
Objednávate!' požaduje od dodávateľa poskytovanie služby v nasledovnej podobe :
a) Ide o odvoz pracovníka objednávatel'a na jeho pracovisko v meste Košice po
prevzatí motorového vozidla
na opravu do servisu dodávatel'a a naopak aj
odvoz tohto pracovníka z jeho pracoviska do servisu na prevzatie vozidla po
ukončení opravy. Táto služba je požadovaná v prípade, ak samotná oprava
vozidla t.j. dodanie služby dodávatel'a bude trvať dlhšie než 1 hodinu. Dodávate!'
túto službu zabezpečí bezodplatne.

7.1

b) Ako druhá alternatíva uvedenej služby je:
- prevzatie motorového vozidla na mieste, ktoré určí objednávate!' v rámci
mesta Košice,
- zabezpečenie služby a odovzdanie motorového vozidla na mieste, ktoré určí
objednávate!' v rámci mesta Košice.
Prevzatie vozidla na výkon služby musí byť v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00
hod.

7.2. Poskytnutie náhradného vozidla - ak bude dÍžka opravy stanovená dodávateľom služby viac
ako 1 pracovný deň, zaväzuje sa dodávateľ služby poskytnúť objednávateľovi náhradné motorové
vozidlo a to na základe jeho požiadavky. Náhradné vozidlo musí byť poskytnuté najneskôr do 1
hodiny po odovzdaní motorového vozidla dodávateľa do opravy v servise . Podmienky
používania náhradného vozidla vrátane ceny a zoznamu náhradných vozidiel (kde bude
uvedená značka a typ motorového vozidla) musí dodávateľ predložiť spoločne s ostatnými
požadovanými dokumentmi a bude prílohou rámcovej zmluvy.

s

7.3.

Zabezpečenie

odťahovej

služby - dodávateľ musí zabezpečiť bezodplatne odtiahnutie

nepojazdného motorového vozidla na území mesta Košice do 2 hodín po nahlásení požiadavky na
opravu. V prípade nepojazdnosti motorového vozidla
nehody v meste Košice,
Odťahovú

čas

z dôvodu, že bolo

účastníkom

dopravnej

na jeho odtiahnutie sa stanovuje na 0,5 hodiny od nahlásenia požiadavky.

službu musí dodávateľ zabezpečiť aj v dňoch pracovného voľna a štátnych sviatkov.

Článok VIli.

Záruka a zodpovednosť za prípadné vady.
8.1.

Dodávateľ

zodpovedá za kvalitu všetkých služieb, ktorá musí byť na najvyššej odbornej

úrovni. Za vykonané práce poskytuje

dodávateľ odberateľovi

záruku 12 mesiacov, za dodané

náhradné diely 24 mesiacov ( v prípade poskytnutia dlhšej záruky výrobcom náhradného dielu platí
táto dÍžka záruky). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia motorového vozidla.
8.2 .

Prípadné vady musí reklamovať odberateľ v rámci reklamačného konania písomnou formou,

kde sa musí v

reklamačnom

protokole

uviesť

č.

dohody, resp. objednávky, popis vady, dátum

a spôsob odstránenia vady dodávateľom vrátane termínu odstránenia vady.
8.3

Objednávateľ

neprevziať

si vyhradzuje právo

vozidlo so zjavnými, resp. neodstránenými

vadami až do doby ich odstránenia .
8.4.

Záruka sa

nevzťahuje

na vady

preukázateľne

nezavinené

vznikli nesprávnym používaním motorového vozidla
podmienok. Všeobecné
8.5

Dodávateľ

záručné

podmienky

zabezpečiť

je povinný

dodávateľom,

objednávateľom,

dodávateľa

tvoria Prílohu

resp. na vady, ktoré

t.j. nedodržaním

č.

záručných

2 tejto dohody.

poskytovanie služby zamestnancami, ktorí sú odborne

spôsobilí na výkon dojednanej služby. Dodávateľ služby musí mať v pracovno-právnom pomere
alebo obchodno-právnom vzťahu všetky odborné profesie v súlade so špecifikáciou služby zákazky

objednávateľa .

Túto

skutočnosť

dokladuje

čestným

prehlásením, v ktorom bude uvedený

presný počet zamestnancov na jednotlivé odborné profesie. čestné prehlásenie je Príloha č. 3 tejto
dohody a údaje v nej nesmú

byť

staršie viac ako 10 dní pred podpisom dohody.
Článok IX.

Zmluvné pokuty, právne následky porušenia dohody.
9.1.

Nedodržanie záväzku splnenia predmetu objednávky v dohodnutom množstve, kvalite

a termíne zo strany

dodávateľa

služby budú zmluvné strany

považovať

za

podstatné

porušenie

rámcovej dohody ( § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka ).
9.2.

V prípade, že

objednávateľovi
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dodávateľ

nedodrží dobu plnenia dohodnutú v objednávke na službu, uhradí

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %z ceny nesplneného predmetu dohody za každý

deň

omeškania. V prípade, že

dodávateľ

nevybaví riadne uplatnenú reklamáciu bez

zbytočného

odkladu,

najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
30.- € za každý
9.3 .

deň

omeškania.

Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie hradí povinná strana oprávnenej do 30 dní odo

dňa

ich

uplatnenia.

Článok X.

Odstúpenie od dohody.
10.1

Objednávateľ môže odstúpiť

10.1.1. v prípade, ak

dodávateľ

od dohody:

hoci aj z nedbanlivosti poruší túto rámcovú dohodu podstatným

spôsobom ( bod 8.1. ). Za podstatné porušenie sa považuje, ak po prvom
objednávateľa
povinnosťami

naďalej

dodávateľ

písomnom upozornení

vykonáva predmet rámcovej dohody v rozpore so svojimi

ustanovenými v rámcovej dohode a v rozpore s podrobným vymedzením predmetu

rámcovej dohody,
10.1.2.

v prípade, ak

dodávateľ

hoci aj z nedbanlivosti opakovane poruší túto rámcovú dohodu

nepodstatným spôsobom,
10.1.3. v

ďalších

prípadoch,

keď to

ustanovuje táto rámcová dohoda alebo zákon,

10.1.4. pri odstúpení od objednávky uzatvorenej na základe tejto rámcovej dohody sa budú zmluvné
strany riadiť primerane ustanoveniami rámcovej dohody o odstúpení, dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
10.2.

Zmluvné strany môžu túto rámcovú dohodu ukončiť písomnou dohodou alebo výpoveďou

bez uvedenia dôvodu s 3 - mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom
nasledujúceho kalendárneho mesiaca po

doručení

výpovede druhej zmluvnej strane .

Článok Xl.

Náhrada škody.
11.1.

Ak niektorá zo zmluvných strán poruší svoju zmluvnú povinnosť, je povinná nahradiť

s-k-utoeAú-škodu

spôs-obenú -druhej-zmluv-Aej-s-t raA€7--Pr-i-uplatňevaAÍ--Aáhrady

šk-ody sa zm-luvné-strany

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
11.2.

Dodávateľ

je zodpovedný za škody spôsobené na majetku v správe

poskytovaní služieb

podľa

tejto dohody.

Dodávateľ

objednávateľa

pri

je povinný pri vykonávaní objednanej služby

zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate alebo zničeniu vecí, ktoré na výkon služby od
objednávateľa

7

prevzal.

Článok XII.
Zá verečn é

ustanovenia.

Na túto rámcovú dohodu sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky, predovšetkým

12.1.

ustanovenia Obchodného zákonníka,
12.2.

Občianskeho

zákonníka.

Objednávka na vykonanie služieb, v ktorej budú dohodnuté podrobnosti realizácie servisných

služieb musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami tejto rámcovej dohody.
12.3.

Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana

obdrží po 2 exempláre .
12.4.

Neoddeliternou súčasťou rámcovej dohody sú 3 ks príloh .

12.5.

Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zúčastnenými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 24 mesiacov, alebo do vyčerpania jej

12.6.

finančného

12.7..

limitu (40 000,- Euro bez DPH}.

Akákorvek zmena v tejt o dohode sa môže u skutočn iť len so súhlasom obidvoch zmluvných

strán jedine písomnou formou prostredníctvom dodatku.
Neoddelit ernou súčasťou rámcovej dohody sú nasledovné prílohy :

12.8.

- Príloha č. l : Doklad o vlastníctve

kalkulačného

programu

- Príloha č.2 : Všeobecné záručné podmienky dodávatera
- Príloha č.3 : Čestné prehlásenie o odbornom poskytovani služby
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto rámcovú dohodu uzatvoriť, pred jej

12.9.

podpísaním ju pozorne

prečítali,

jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli a na znak ich slobodnej vôli,

nie v t iesni a za nápadne nevýhodných podmienok ju spo l očne podpísali.

V Košiciach, dňa

H?.....!..:?-:?.~Z. ..

Za objednávatera : ......................... .

l

č
()~OS

~

TJ,

i
r\E, •

Za dodávatera : ....... .

l

IW::ctova liA, ()4{) 12 Košice

•

Južn3 trieda 11 040 01 Košict
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91341
IC DP

L. ~.:.~!.?.. ...

AUľO-.MOKHÁŇ, s.r.o

Mest:~ké la:> y 1\0S•~e -..s ,
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V Košiciach, dňa : ..

1

!ť"O: 45 q~p .54<1

$ SUZUKI

Príloha č. 2

AUTO·MOKRÁŇ, s.r.o.
Raketová 1/A

040 12 Košice

Čestné prehlásenie

Týmto čestne prehlasujeme, že spoločnosť AUTO - MOKRAŇ, s.r.o., Raketová l , 04012 Košice,
IČO: 45988544, vlastní licenčnú zmluvu č. 1002130 o poskytnutí práva na používanie systému
Audatex.

V Košiciach,

dňa...!.:~:.~.~·~ ···

Ing. Denisa Mokráňová
konateľ spoločnosti

Predajňa:

tel ••: 055/ 674 88 78
Fax: 055/ 674 06 22
Servis: tel.: 055/ 674 88 78
IČO: 45 988 544

Obch regi.ster vložka 26898/V2011 Košice IV
IČ DPH: SK2023173042

$

SUZUKI

Príloha č. 3

AUTO·MOKRÁŇ, s.r.o.
Raketová 1/A
04012 Košice

Čestné prehlásenie

Týmto čestne prehlasujeme, že spoločnosť AUTO- MOKRAŇ, s.r.o., Raketová l, 04012 Košice,
IČO: 45988544, spÍňa odbornú spôsobilosť o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií
osôb zodpovedných za poskytnutie služieb. Týmto vieme preukázať doklady o pracovno-právnom
pomere a odbornú spôsobilosť potrebnú na poskytovanie požadovaných služieb a plnenia rámcovej
dohody.

V Košiciach,

dňa.. .!:.~.~.h.1.~.

Ing. Denisa Mokráňová
konateľ spoločnosti

Predajňa :

tel .. : 055/ 674 88 78
Fax: 055/ 674 06 22
servis: tel.: 055/ 674 88 78
IČO : 45 988 544

Obch register vložka 26898/V2011 Košice IV
IČ DPH: SK2023 173042

