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RÁMCOVÁ DOHODA č. 430/11/2021/SC KSK 

Zabezpečenie pneuservisných prác pre vozidlá SC KSK, 

Časť 3 – Košice okolie a Košice riaditeľstvo 

 

(ďalej ako „rámcová dohoda” alebo „dohoda“) 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako 

„Obchodný zákonník“)  

 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:   Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene organizácie: doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach technických:  Bc. Michal Šiňanský, vedúci oddelenia dopravy 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

Poskytovateľ:    MONTRÚR s.r.o. Košice 

sídlo:     Medená 21, 040 17 Košice - Barca 

miesto podnikania:   Medená 12, 040 17 Košice - Barca 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Juraj Ondira, konateľ 

     Ing. Ján Ondira, konateľ 

     Ing. Jakub Ondira, konateľ 

osoba oprávnená konať 

vo veciach technických:  Ing. Pavol Gurský, PhD. – vedúci manažér obchodu a služieb 

IČO:      31 657 095 

DIČ:     2020490516 

IČ DPH:    SK2020490516 

bankové spojenie:   ČSOB a.s. 

IBAN:     SK03 7500 0000 0002 1303 9443 

Swift/BIC:    CEKOSKBX 

právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 1821/V 

kontakt:    tel.:055/678 57 29 

e-mail: montrur@motrur.sk 

 

(ďalej ako „poskytovateľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

http://www.scksk.sk/
mailto:montrur@motrur.sk
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PREAMBULA 

 

Táto dohoda je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: Zabezpečenie 

pneuservisných prác pre vozidlá SC KSK, Časť 3 – Košice okolie a Košice riaditeľstvo. Táto 

dohoda sa uzatvára na základe vyhodnotenia ponúk zaslaných na výzvu na predloženie ponuky (ďalej 

ako „výzva“). Objednávateľ na obstaranie služieb, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto dohody 

použil postup verejného obstarávania podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úspešnou ponukou na výzvu objednávateľa bola ponuka 

poskytovateľa. 

 

 

Čl. I 

Predmet rámcovej dohody 

 

1. Účelom tejto dohody je určenie rámcových zmluvných podmienok pre zadávanie čiastkových 

objednávok počas jej účinnosti, najmä čo sa týka určenia druhu predmetu plnenia podľa tejto 

dohody, jeho ceny a predpokladaného odberného množstva, s cieľom zabezpečiť opakované 

a kontinuálne poskytovanie služieb, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto dohody, v závislosti 

od potrieb a požiadaviek objednávateľa. 

2. Predmetom tejto dohody je záväzok poskytovateľa počas účinnosti tejto dohody riadne a včas 

poskytovať objednávateľovi na základe jeho čiastkových písomných objednávok predmet plnenia, 

ktorým je poskytovanie služby uvedenej v bode 3. tohto článku (ďalej ako „služby“ alebo „predmet 

plnenia“) a záväzok objednávateľa za poskytnutú službu zaplatiť poskytovateľovi cenu podľa 

článku II tejto dohody. 

3. Objednávateľ je oprávnený za podmienok dohodnutých v tejto dohode vystavovať objednávky 

a poskytovateľ je povinný na základe týchto objednávok realizovať predmet plnenia, ktorým je 

poskytovanie  služieb – pneuservisných prác pre dopravné prostriedky a mechanizmy 

objednávateľa v rozsahu technickej a cenovej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 – Technická 

a cenová špecifikácia (ďalej ako „Príloha č. 1“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody, 

v zmysle výzvy a podľa cenovej ponuky poskytovateľa, v kvalite vyhovujúcej STN, STN EN 

a právnym predpisom platným v SR. 

4. Rozsah predmetu plnenia bude počas doby trvania tejto dohody špecifikovaný v čiastkových 

písomných objednávkach. Čiastkové písomné objednávky musia byť vystavené v súlade s touto 

rámcovou dohodou na základe aktuálnych prevádzkových potrieb objednávateľa. Poskytovateľ 

berie na vedomie, že objednávanie poskytovaných služieb je právom objednávateľa, nie jeho 

povinnosťou. Objednávateľ je oprávnený upraviť predpokladané množstvo služieb podľa svojich 

skutočných potrieb alebo finančných možností. Uvedenie predpokladaného množstva služieb 

v tejto rámcovej dohode nezaväzuje objednávateľa na objednanie služieb v predpokladanom 

množstve, ani k žiadnym pravidelným odberom, a ani nezakladá ďalšie práva poskytovateľa, 

vrátane práva na náhradu škody voči objednávateľovi z titulu ušlého zisku v prípade, ak tento 

nedodrží predpokladané množstvá služieb v zmysle tejto dohody. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť kvalitatívne požiadavky na poskytované služby v súlade s výzvou 

a predloženou ponukou a plniť predmet dohody vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 

s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané a poskytnuté služby cenu podľa článku II tejto 

dohody. 

7. Poskytovateľ prehlasuje, že služby, ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto dohody, nie sú 

zaťažené právami tretích osôb. 

8. V prípade potreby obstarania služby obdobného druhu ako je služba špecifikovaná v Prílohe č. 1, 

bude objednávateľ po dobu účinnosti tejto dohody rokovať s poskytovateľom o cene, zľave 

a o ostatných podmienkach poskytnutia obdobnej služby. Pokiaľ o týchto skutočnostiach dôjde 

k dohode, v súlade s čl. VIII bod 3. tejto dohody, uzatvoria zmluvné strany dodatok k tejto 

rámcovej dohode. 



3 

9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto dohody vykoná s prihliadnutím na požadovaný 

rozsah, podmienky a požiadavky objednávateľa uvedené v tejto dohode, ako aj v prílohe č. 2 tejto 

dohody - Opis predmetu zákazky, ktorý opis tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody (ďalej aj len 

ako „príloha č. 2 dohody“ alebo aj „opis predmetu zákazky“) a to riadne, včas a bez vád. 

Poskytovateľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety riadne 

oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto dohody 

ako aj to, že mu je zrejmý rozsah a povaha jeho záväzkov v zmysle tejto dohody. 

 

Čl. II 

Cena 

 

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody v rozsahu čl. I tejto dohody je dohodnutá 

v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, na základe 

výzvy a predloženej ponuky. Cenová kalkulácia za súbor položiek tvoriacich predmet plnenia 

podľa tejto rámcovej dohody je uvedená v bode 2. tohto článku. Ponukové jednotkové ceny 

uvedené v Prílohe č. 1 sú maximálne a záväzné počas účinnosti tejto dohody a ich zmena nie 

je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. Poskytovateľ prehlasuje, že v cene sú 

započítané všetky a akékoľvek náklady spojené s plnením predmetu zákazky poskytovateľom, 

vrátane všetkých nákladov spojených a vzniknutých v súvislosti s vybavovaním reklamácie 

a akékoľvek prípadné ďalšie budúce náklady si nebude u objednávateľa uplatňovať, nemá nárok na 

zvýšenie dojednaných cien a je povinný poskytnúť službu podľa tejto dohody a vystavenej 

objednávky riadne a včas.. 

2. Cena za poskytnutie služieb podľa tejto rámcovej dohody je: 

Názov predmetu zákazky 
Merná 

jednotka 

Celková cena  

v EUR bez DPH  

DPH  

v EUR 

Celková cena  

v EUR s DPH 

Zabezpečenie pneuservisných 

prác pre vozidlá SC KSK, 

Časť 3 – Košice okolie 

a Košice riaditeľstvo 

súbor 13 312,00 2 662,40 15 974,40 

 

3. K cene bude poskytovateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 

fakturácie. 

4. V prípade, ak poskytovateľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 

dohody sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

 

Čl. III 

Trvanie rámcovej dohody 

 

1. Maximálny finančný limit objednávok podľa tejto rámcovej dohody je 13 312,00 EUR bez DPH 

(15 974,40 EUR s DPH) (ďalej ako „cena“). Predpokladaný objem poskytovaných služieb je 

uvedený v Prílohe č. 1 tejto dohody. 

2. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to 24 mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do 

vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok, ktorý je uvedený v bode 1. tohto článku, 

podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 

3. Táto dohoda zaniká: 

- písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

- písomným odstúpením od dohody v prípadoch podľa článku VI tejto dohody alebo v ďalších 

prípadoch uvedených v tejto dohode, 

- splnením predmetu dohody. 
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Čl. IV 

Všeobecné dodacie podmienky a miesto plnenia 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne služby riadne, včas, bez akýchkoľvek vád alebo tiarch, 

v množstve a kvalite podľa podmienok dohodnutých v dohode a príslušnej objednávke a že 

objednané služby v čase poskytnutia a počas záručnej doby budú mať vlastnosti stanovené 

technickými parametrami. 

2. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas trvania dohody špecifikované v písomnej 

forme v čiastkových objednávkach, s určením druhu služby, jej množstva a ceny. Za písomnú 

formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). Doručením čiastkovej objednávky 

poskytovateľovi sa čiastková objednávka považuje za potvrdenú. 

3. Objednávateľ požaduje od poskytovateľa dodržať vzájomne potvrdený termín a čas nakoľko je 

vykonávateľom činnosti vo verejnom záujme, čiže požaduje uprednostnenie pri vykonávaní 

poskytovaných služieb. 

4. Poskytovateľ pri každej poskytnutej službe odovzdá objednávateľovi potvrdený doklad 

o poskytnutí služby, na ktorom uvedie údaje o druhu, množstve a cene služby. Objednané služby 

budú prevzaté po predložení dokladu totožnosti osoby poverenej objednávateľom a podpise 

prevzatia služieb touto osobou na doklade o poskytnutí služieb. 

5. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré 

bránia alebo sťažujú poskytovanie služieb poskytovateľom, ktorých následkom bude nedodanie 

služby v požadovanom termíne. V prípade vzniku takejto okolnosti je poskytovateľ povinný 

vykonať všetky potrebné úkony, aby sa nedostal do omeškania, t. j. najmä zabezpečiť poskytnutie 

služby podľa tejto dohody prostredníctvom tretej osoby. Zodpovednosť za poskytnutie služby 

treťou osobou znáša poskytovateľ. 

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu poskytnutých služieb. 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby objednávateľovi v plnom rozsahu vyškoleným  

personálom. 

8. Miestom plnenia záväzkov z tejto dohody sú dielenské – prevádzkové priestory poskytovateľa 

Montrúr s.r.o. Košice, Medená 12, 040 17 Košice – Barca. 

9. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby podľa tejto dohody na základe 

čiastkovej písomnej objednávky najneskôr v lehote do 24 (hodín) v pracovných dňoch od prijatia 

objednávky a pristavenia vozidla v mieste plnenia. Neposkytnutie služby v tejto lehote sa považuje 

za podstatné porušenie dohody. 

10. Prepravu vozidiel do/z miesta plnenia zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady. 

 

Čl. V  

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu dohody. 

2. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. II tejto rámcovej dohody bude faktúra vyhotovená 

poskytovateľom. Splnenie každej čiastkovej objednávky bude poskytovateľ účtovať osobitnou 

faktúrou. Faktúru za predmet dohody sa poskytovateľ zaväzuje vystaviť až po poskytnutí služby 

a jej prevzatí objednávateľom bez vád. Prílohou faktúry bude doklad o poskytnutí služby potvrdený 

obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje: 

- označenie zákazky, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo dohody, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu. 

4. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto dohode, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a poskytovateľ je 
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povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením 

opravenej faktúry objednávateľovi. 

5. Lehota splatnosti faktúr je 30 (tridsať) dní odo dňa ich doručenia na adresu sídla objednávateľa 

podľa zriaďovacej listiny, uvedenú v záhlaví dohody. 

 

 

Čl. VI 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

 

1. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služieb je objednávateľ oprávnený účtovať 

poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % zo sumy celkového finančného limitu podľa článku 

III bod 1 tejto dohody, za každý a to aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti poskytovateľa vyplývajúcej mu z tejto dohody 

je objednávateľ oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2  % zo 

sumy celkového finančného limitu podľa článku III bod 1 tejto dohody za každé jednotlivé 

porušenie tejto dohody a to aj opakovane. 

3. Popri nárokoch ustanovených v tomto článku má objednávateľ nárok na náhradu škody, a to aj 

v rozsahu presahujúcom výšku zmluvnej pokuty. 

4. V prípade podstatného porušenia dohody je odstupujúca strana oprávnená od dohody odstúpiť, ak 

to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení 

dozvedela. Odstúpením od dohody dohoda zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany považujú porušenie dohody za podstatné v týchto 

prípadoch: 

- nedodržanie zmluvných jednotkových cien podľa čl. I a prílohy č. 1. tejto dohody, 

- nedodržanie termínu plnenia podľa čl. IV tejto dohody, 

- poskytnutie služby podľa tejto dohody v nevyhovujúcom, neúplnom alebo nesprávnom 

rozsahu a neodstránenie tejto vady na podklade reklamácie podľa tejto dohody riadne a včas. 

5. V prípade porušenia zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia 

pre odstúpenie od dohody príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

6. Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane doručené 

na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú i) dňom 

potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ii) ak nedôjde k prevzatiu zásielky, uplynutím 

5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo odovzdaním 

kuriérskej službe.  

7. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak poskytovateľ dodatočne splní 

porušenú povinnosť zakladajúcu právo na objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a podá o tejto 

skutočnosti správu. 

 

Čl. VII 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

1. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu dodaných služieb podľa platných technických noriem počas 

záručnej doby v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomne potvrdeného 

prevzatia poskytnutej služby objednávateľom spolu s príslušnými dokladmi, ktoré sa na službu 

vzťahujú. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje prípadné nedostatky poskytovanej služby reklamovať bezodkladne po 

ich zistení v písomnej forme. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). 

Poskytovateľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne odstrániť všetky vady oznámené 

objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil objednávateľ bezodkladne po ich 

zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia vád nemá vplyv na možnosť 

objednávateľa od tejto dohody odstúpiť.  

3. Poskytovateľ sa vyslovene zaväzuje v prípade akýchkoľvek nedostatkov spočívajúcich 

v nedostatočnej, neúplnej alebo nesprávnej službe podľa tejto dohody vykonať na podklade 
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reklamácie podľa bodu 1 tohto článku dohody nápravu do 2 pracovných dní od doručenia 

reklamácie a to odstránením vytýkaného nedostatku na svoje vlastné náklady. Nárok na náhradu 

škody tým nie je dotknutý. Nedodržanie tejto povinnosti považujú zmluvné strany za podstatné 

porušenie dohody s právom objednávateľa od tejto dohody odstúpiť. 

4. Ak poskytovateľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je 

objednávateľ oprávnený zabezpečiť si dodanie služby podľa tejto zmluvy na náklady 

poskytovateľa, ktoré je poskytovateľ povinný objednávateľovi uhradiť. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie 

osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia dohody u neho alebo u objednávateľa oboznámia 

s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety 

je poskytovateľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej 

dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu. 

5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

6. Prílohy: 

- Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky, 

- Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky. 

7. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

dve (2) vyhotovenia. 

8. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, 

neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť 

alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere 

rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným 

ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je 

nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto 

dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie 

neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských 

právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po 

prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 

 

 

V Košiciach, dňa: 10.12.2021    V Košiciach, dňa: 07.12.2021 

 

 

 

 

_____________________________________  ________________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  MONTRÚR s.r.o. Košice 

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA   Ing. Juraj Ondira 

generálny riaditeľ  konateľ 



Príloha č. 1

Zabezpečenie pneuservisných prác pre vozidlá SC KSK, časť 3 - Košice okolie a Košice riaditeľstvo

Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky

P.č. Názov položky
Merná 

jednotka

Predpokladaný 

počet merných 

jednotiek

Jednotková cena 

v Eur bez DPH

Cena spolu  v Eur 

bez DPH

A Osobné vozidlá do 15´´

1 Demontáž kolesa z vozidla úkon 100 0,70                       70,00

2 Montáž kolesa na vozidlo úkon 100 0,70                       70,00

3 Demontáž plášťa z disku úkon 100 1,10                       110,00

4 Montáž plášťa na disk úkon 100 1,10                       110,00

5 Vyvažovanie kolesa úkon 80 1,35                       108,00

6 Vyrovnanie disku úkon 40 2,50                       100,00

7 Oprava defektu plášťa úkon 40 2,25                       90,00

8 Oprava defektu duše úkon 40 1,55                       62,00

9 Oprava defektu bezdušovej pneumatiky úkon 80 2,25                       180,00

10 Výmena ventilu bezdušovej pneumatiky úkon 80 1,10                       88,00

11 Dohustenie pneumatiky úkon 40 0,55                       22,00

12 Prezutie kolesa komplet úkon 100 5,50                       550,00

B Osobné vozidlá do 16"

13 Demontáž kolesa z vozidla úkon 60 0,70                       42,00

14 Montáž kolesa na vozidlo úkon 60 0,70                       42,00

15 Demontáž plášťa z disku úkon 40 1,10                       44,00

16 Montáž plášťa na disk úkon 40 1,10                       44,00

17 Vyvažovanie kolesa úkon 60 1,35                       81,00

18 Vyrovnanie disku úkon 20 2,50                       50,00

19 Oprava defektu plášťa úkon 10 2,25                       22,50

20 Oprava defektu duše úkon 10 1,55                       15,50

21 Oprava defektu bezdušovej pneumatiky úkon 48 2,25                       108,00

22 Výmena ventilu bezdušovej pneumatiky úkon 48 1,10                       52,80

23 Dohustenie pneumatiky úkon 48 0,55                       26,40

24 Prezutie kolesa komplet úkon 60 5,50                       330,00

C Osobné vozidlá do 17"

25 Demontáž kolesa z vozidla úkon 4 0,70                       2,80

26 Montáž kolesa na vozidlo úkon 4 0,70                       2,80

27 Demontáž plášťa z disku úkon 4 1,10                       4,40

28 Montáž plášťa na disk úkon 4 1,10                       4,40

29 Vyvažovanie kolesa úkon 4 1,35                       5,40

30 Oprava defektu bezdušovej pneumatiky úkon 4 2,25                       9,00

31 Výmena ventilu bezdušovej pneumatiky úkon 4 1,10                       4,40

32 Dohustenie pneumatiky úkon 4 0,55                       2,20

33 Prezutie kolesa komplet úkon 4 5,50                       22,00

D osobné vozidlá do 18"

34 Demontáž kolesa z vozidla úkon 4 0,70                       2,80

35 Montáž kolesa na vozidlo úkon 4 0,70                       2,80

36 Demontáž plášťa z disku úkon 4 1,10                       4,40

37 Montáž plášťa na disk úkon 4 1,10                       4,40

38 Vyvažovanie kolesa úkon 4 1,35                       5,40

39 Oprava defektu bezdušovej pneumatiky úkon 4 2,25                       9,00

40 Výmena ventilu bezdušovej pneumatiky úkon 4 1,10                       4,40

41 Dohustenie pneumatiky úkon 4 0,55                       2,20

42 Prezutie kolesa komplet úkon 4 5,50                       22,00

E Ľahké a nákladne vozidlá a Avia

43 Demontáž kolesa z vozidla úkon 80 1,10                       88,00

44 Montáž kolesa na vozidlo úkon 80 1,10                       88,00

45 Demontáž plášťa z disku úkon 80 1,65                       132,00

46 Montáž plášťa na disk úkon 80 1,65                       132,00

47 Vyvažovanie kolesa úkon 60 1,95                       117,00

48 Vyrovnanie disku úkon 40 4,50                       180,00

49 Oprava defektu plášťa úkon 40 2,90                       116,00

50 Oprava defektu duše úkon 40 2,40                       96,00

51 Oprava defektu bezdušovej pneumatiky úkon 80 2,90                       232,00

52 Výmena ventilu bezdušovej pneumatiky úkon 40 1,10                       44,00

53 Dohustenie pneumatiky úkon 100 0,75                       75,00

54 Prezutie kolesa komplet úkon 100 8,20                       820,00



F Ťažké nákladné vozidlá

55 Demontáž kolesa z vozidla úkon 100 2,80                       280,00

56 Montáž kolesa na vozidlo úkon 100 2,80                       280,00

57 Demontáž plášťa z disku úkon 100 3,90                       390,00

58 Montáž plášťa na disk úkon 100 3,90                       390,00

59 Vyvažovanie kolesa úkon 100 4,40                       440,00

60 Oprava defektu plášťa úkon 80 4,50                       360,00

61 Oprava defektu duše úkon 80 3,90                       312,00

62 Oprava ventilu duše úkon 40 1,10                       44,00

63 Oprava defektu bezdušovej pneumatiky úkon 40 4,50                       180,00

64 Výmena ventilu duše úkon 40 1,65                       66,00

65 Výmena ventilu bezdušovej pneumatiky úkon 40 1,65                       66,00

66 Prezutie kolesa komplet úkon 100 18,00                     1800,00

G Traktory a nakladače

67 Demontáž plášťa z disku úkon 60 6,40                       384,00

68 Montáž plášťa na disk úkon 60 6,40                       384,00

69 Oprava defektu plášťa úkon 30 5,80                       174,00

70 Oprava defektu duše úkon 30 4,10                       123,00

71 Oprava ventilu duše úkon 15 1,40                       21,00

72 Oprava defektu bezdušovej pneumatiky úkon 10 5,80                       58,00

73 Dohustenie pneumatiky úkon 30 1,40                       42,00

74 Prezutie kolesa komplet úkon 60 21,00                     1260,00

H Traktorové prívesy

75 Demontáž kolesa z vozidla úkon 40 2,80                       112,00

76 Montáž kolesa na vozidlo úkon 40 2,80                       112,00

77 Demontáž plášťa z disku úkon 40 3,90                       156,00

78 Montáž plášťa na disk úkon 40 3,90                       156,00

79 Oprava defektu plášťa úkon 20 4,50                       90,00

80 Oprava defektu duše úkon 20 3,90                       78,00

81 Oprava defektu bezdušovej pneumatiky úkon 30 4,50                       135,00

82 Dohustenie pneumatiky úkon 40 1,15                       46,00

83 Prezutie kolesa komplet úkon 40 18,00                     720,00

13312,00

2662,40

15974,40

V Košiciach, dňa: 03.12.2021

Celková cena za predmet zákazky v Eur bez DPH

DPH 20%

Celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH

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

Ing. Juraj ONDIRA

konateľ a riaditeľ spoločnosti

MONTRÚR s.r.o. Košice
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Príloha č. 2 

Opis predmetu zákazky 

Zabezpečenie pneuservisných prác pre vozidlá SC KSK 

Zákazka rozdelená na časti 

 

 

Predmetom zákazky sú pneuservisné práce pre vozidlá SC KSK- dopravné prostriedky a mechanizmy 

v zmysle prílohy č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky. 

Servis bude uskutočňovaný na základe čiastkových objednávok. 

Miesto plnenia – dielenské - prevádzkové priestory poskytovateľa. 

Lehota plnenia – do 24 hodín v pracovných dňoch od prijatia čiastkovej objednávky. 

Prepravu vozidiel do/z miesta plnenia zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady. 

 

 


