
                                                     R á m c o v á       z m l u v a  
na opravu a údržbu  motorových vozidiel uzatvorená v zmysle § 536  Obchodného zákonníka 
       § 102 zákona č. . 25/1996 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie- 
                             ktorých zákonov medzi týmito   zmluvnými stranami   

  
 
 

Objednávateľ : 

Názov    :     Stredná odborná škola obchodu a služieb  

Adresa:       T.Vansovej č. 2, 955 01  Topoľčany 

Štatutárny zástupca: Mgr Milan  Naňo  -  riaditeľ 

        IČO:                00893 480 

        DIČ :               2020419665 

         

       Bankové spojenie:  

                                                                                                         / ďalej len objednávateľ/ 

         

a  

     Zhotoviteľ  
 
       Názov  :          Viliam Jánošík - VIJA 
                                 
      Adresa:           Záhradnícka 1574/3, 955 01  Topoľčany 
 
 
       Zastúpený :    Viliam Jánošík                         

 
 

       IČO:                 41780329 
 
      DIČ :                 1020448110  
 
 
     Bankové spojenie :   
                                                                                                              / ďalej len zhotoviteľ/ 
   
zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Topoľčanoch, pod číslom  ŽO-2005/04647/ 
2/3 KA  
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                                                                               I. 
                                                                        Preambula 
 

Zmluvné strany sa  dohodli na uzatvorení rámcovej zmluvy na opravu a údržbu motoro- 
vých vozidiel  vo vlastníctve SOŠ O a S   v súlade s ustanovením § 536 Obch. zákonníka a v znení  ne-
skorších doplnkov a noviel. 
 
 
 
 
                                                                                  II. 
                                                                  Predmet zmluvy 
 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je oprava, údržba a servis motorových vozidiel typu Peugeot 
 Boxer a Škoda Fábia a úžitkového motorového vozidla typu AVIA 21 podľa požiadaviek  SOŠ  
obchodu a služieb, Topoľčany.  
 
Bežná špecifikácia služieb : 
 

- bežná údržba a oprava /výmena oleja, výmena brzdovej kvapaliny, výmena chladiacej 
 zmesi, zoradenie motora, výmena sviečok a akumulátora , doplnenie sviečok/  

- klampiarenske práce, lakovacie práce, elektroinštalačné práce, čalúnnické práce a  
opravy motorov 

- príprava vozidla na emisnú kontrolu  
- oprava vozidiel pri poistných udalostiach. 

      
 

 
                                                                              III. 
                                                            Doba platnosti zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov, a to od  1.3.2013 – 28.2.2017  alebo  
do vyčerpania  finančného limitu  zákazky s nízkou hodnotou do výšky  9.999 EUR / bez DPH/. 
  
 
 
                                                                           I V. 
                                                        Cena a platobné podmienky  
 
       1.    Cena za poskytované služby je stanovená zhotoviteľom v  súlade so zákonom č. 18/1996 
 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov  a vyhláškou  MF SR č. 87/1996 Z.z. 
 

2. Cena je stanovená v EURO. V cene sú zahrnuté aj  iné náklady predávajúceho súvisiace 
s poskytnutím služby. 
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3. Daňovým dokladom je pre účastníkom tejto zmluvy faktúra. , ktorá musí obsahovať všetky 
náležitosti daňového dokladu , ktorej súčasťou je aj zákaznicky list o použitých materiáloch 
a počte NH,. 

 
4. Objednávateľ  obdrží  faktúru po prevedení požadovanej služby.  Faktúra je splatná v lehote 

10 dní od jej vystavenia  a za vysporiadanú sa považuje prevodom finančných prostriedkov z účtu 
objednávateľa na účet zhotoviteľa. 

 
 

                                                                    V. 
                                                Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
     1. Objednávateľ, ktorý žiada o vykonanie opravy, údržby  a servisu si svoju požiadavku uplatňuje 
na základe telefonickej objednávky a následne písomnej objednávky.  
 
     2.   Servisné služby uvedené v článku II. budú realizované bezodkladne, s výnimkou prípadov opráv 
motorových vozidiel po dopravných nehodách, kedy budú opravy realizované čo najskôr, po dohode 
zmluvných strán.  
 
       3.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať požadované služby kvalitne a v rozsahu tak,  to požaduje 
objednávateľ . 
 
       4.  Zhotoviteľ zodpovedá za spôsobené škody na motorových vozidlách, pokiaľ bude takáto 
škoda spôsobená v čase realizácie služby v zmysle predmetu tejto zmluvy od prevzatia do odovzdania 
opraveného vozidla.  
 
       5.  Objednávateľ je povinný pri preberaní opraveného vozidla prekontrolovať kvalitu . 
 
       6.  Objednávateľ je oprávnený prevziať motorové vozidlo ihneď po jeho oprave alebo vykonaní 
údržby na ňom. Povinnosť úhrady faktúry za vykonanú službu sa riadi čl. IV., odst. 3 a 4 zmluvy. 
 
                                                       
                                                                            VI.    
                                                             Spôsob ukončenia zmluvy 
 

1. Tento zmluvný vzťah môže byť ukončený dohodou oboch  zmluvných strán. Vypovedať zmluvu 
 môže aj ktorákoľvek zo zmluvných strán v 2 - mesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť  prvým  
dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 

 
 
 
                                                                        VII.                                                
                                                         Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluvné  vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodné- 

ho zákonníka a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet 
tejto zmluvy. 
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2. Zmluvu je možné meniť a doplňať len formou písomných očíslovaných dodatkov,  kto- 
ré sú odsúhlasené oboma stranami. 
 
 

3. Zmluva je vyhotovená v 3 – exemplároch, kde objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ  jeden 
 výtlačok.  

 
4. Táto zmluva podlieha zverejnenie v súlade s § 5  Zákona č. 211/2000 z.z. o slobodnom  

prístupe k  informáciam v platnom znení a nadobúda platnosť dňom podpísania obama zmluv- 
nými  stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webevom  sídle, ktorým je in- 
ternetová stránka objednávateľa. 
 

 
 
 
 
 
Topoľčany,  1.3.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
............................................................                      ............................................................... 
              objednávateľ                                                                    zhotoviteľ 
 Mgr.Milan  Naňo – riaditeľ SOŠ o a s                                      Viliam Jánošík        
 

 
 
 
 
         
 
 
 

 
 
 
 


