
Zmluva o poskytovaní služieb č. 251/10/2017/SC KSK 

 

„Servis značkovacích strojov HOFMANN H18-1 a HOFMANN 2K 50A“ 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

názov:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo   

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

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

štatutárny orgán:  Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných: Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach technických: Juraj Merkovský (juraj.merkovsky@scksk.sk) 

IČO:    35555777 

DIČ:    2021772544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000409705/8180 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

spojenie:   tel.: 055/78 60 011 

    fax: 055/78 94 936 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...) 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a  

 

Poskytovateľ 

názov:     HARDMAN UH a.s. 

sídlo:     Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradištĕ 

zastúpený:    Ing. Pavlem Chajdou, předsedom představenstva 

IČO:     26215951 

DIČ:     CZ26215951 

IČ DPH:   CZ26215951 

bankové spojenie:  GE Money Bank 

číslo účtu:   202117450/0600 

IBAN:                                    CZ6060 0000 0000 20211 7450,SWIFT:AGBACZPP 

právna forma:   akciová společnost 

spojenie:   tel.: +420 572552569 

    e-mail: hardmanuh@hardmanuh.cz 

  

(ďalej len „poskytovateľ“) 



Čl. II 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia zákazky s názvom: „Servis 

značkovacích strojov HOFMANN H18-1 a HOFMANN 2K 50A“ zo dňa 23.10.2017. 

2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka poskytovateľa. 

. 

 

Čl. III 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať pre objednávateľa služby  

v oblasti vykonávania servisných opráv a úkonov značkovacích strojov HOFMANN 

H18-1 a HOFMANN 2K 50A a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za 

poskytnuté služby dohodnutú cenu, a to všetko v rozsahu a podľa podmienok uvedených 

v tejto zmluve (ďalej len „služby“). 

2. Poskytovateľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III bod 1. tejto 

zmluvy. Predpokladaný finančný objem predmetu zmluvy je 49 990,00 € bez DPH. 

Objednávateľ nie je povinný vyčerpať celý predpokladaný finančný objem. Celková 

hodnota zákaziek počas platnosti zmluvy bude závisieť od finančných možností a potrieb 

objednávateľa. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy riadne a včas a vykonané služby 

odovzdať objednávateľovi.  

4. Poskytovateľ zodpovedá za profesionálne vykonanie služby, vo vlastnom mene, na svoje 

náklady a vlastnú zodpovednosť, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané služby  prevziať v súlade s touto zmluvou a zaplatiť 

poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.  

6. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas doby trvania zmluvy 

špecifikované v jednotlivých  objednávkach, ktoré bude objednávateľ uplatňovať v súlade 

s ust. bodu 2. tohto článku. 

7. V prípade poskytnutia služby obdobného druhu ako je predmet zmluvy špecifikovaný 

v prílohe č. 1, bude objednávateľ po dobu trvania tejto zmluvy rokovať s poskytovateľom 

o cene a o ostatných podmienkach. Pokiaľ dôjde k dohode o predmete, cene a ostatných 

podmienkach, zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria dodatok k tejto zmluve. 

8. Ak objednávateľ bude požadovať náhradné diely, ktoré neboli predmetom ocenenia a nie 

sú uvedené vo formulári, poskytovateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi  tieto 

náhradné diely po dobu platnosti tejto zmluvy za ceny v súlade s predloženým aktuálnym 

cenníkom s ponúkanou zľavou 2%. . Cenník je súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2. 

 

 

Čl. IV 

Cena 

 

1. Objednávateľ zaplatí za poskytnuté služby cenu bez  DPH, podľa cenovej ponuky 

poskytovateľa uvedenej v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

2. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

Zákon o cenách, podľa výzvy a predloženej ponuky. Jednotkové ceny za poskytnuté 

služby  uvedené v prílohe č. 1 sú maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy. 

 



3. Cena za poskytovanie služieb v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky: 

Názov poskytnutých 

služieb 
Množstvo 

Celková cena  

v EUR bez DPH 

20% DPH 

v EUR 

Celková cena  

v EUR s DPH 

Servis značkovacích 

strojov HOFMANN 

H18-1 a HOFMANN 

2K 50A 

kpl 39 275,57 7 855,11 47 130,68 

 

4. Sadzba ceny DPH, uvedená v prílohe č. 1, je vo výške platnej ku dňu uzatvárania tejto 

zmluvy. V prípade legislatívnej zmeny sadzby DPH, bude táto zmenená a fakturovaná 

v sadzbe platnej v čase odovzdania služby.  

 

 

Čl. V 

Platnosť zmluvy a ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, alebo do 

vyčerpania finančného limitu 49 999,99 € bez DPH zákazky s nízkou hodnotou podľa § 

117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. 

2. V prípade nevyčerpania limitu v dobe uvedenej v bode 1. tohto článku je možné platnosť 

zmluvy predĺžiť po vzájomnej dohode zmluvných strán až do výšky vyčerpania limitu 

zákazky verejného obstarávania platného v čase zadania zákazky. 

3. Táto zmluva zaniká: 
- písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 
- písomným odstúpením od zmluvy v prípadoch podľa článku VIII zmluvy alebo 

v ďalších prípadoch uvedených v zmluve. 
 

 

Čl. VI 

Čas a miesto plnenia 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne služby v kvalite a prevedení podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve v priestoroch poskytovateľa alebo výnimočne  po dohode 

v priestoroch objednávateľa. 

a) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby - vykonávať opravy   počas LÚC (letnej 

údržby ciest) do  96 hodín od nahlásenia poruchy. 
b) Počas letnej údržby  vykonať diagnostiku chýb vozidla do 48 hodín od písomného 

nahlásenia (e-mail) na mieste určenom objednávateľom. 

2. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne  alebo emailom oznámiť objednávateľovi 

existenciu dôvodov, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie služby, a ktorých následkom 

bude omeškanie s plnením.  

3. Poskytovateľ je povinný vyhotoviť záznam o prevedených službách vrátane súpisu 

použitého materiálu, ktorý po potvrdení oprávneným zástupcom objednávateľa bude 

slúžiť ako podklad pre fakturáciu príslušného výkonu. 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu poskytovaných služieb.  

 

 

 

 



Čl. VII 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Úhrada za poskytnuté služby bude zrealizovaná na základe faktúry vyhotovenej 

poskytovateľom spolu s dokladom o prevzatí a odovzdaní vykonanej služby v zmysle 

čl. VI  bod 3 tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

Fakturovaná čiastka bude hradená objednávateľom bezhotovostným prevodom na účet 

poskytovateľa. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok poskytovateľovi.  

2. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona 

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov: označenie 

faktúry a jej číslo, názov a sídlo zmluvných strán, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo zmluvy, opis 

poskytnutej služby  a deň odovzdania služby , deň vystavenia a odoslania faktúry, deň 

splatnosti faktúry, označenie bankového spojenia poskytovateľa a číslo účtu, množstvo 

a cenu tovaru, fakturovanú čiastku, pečiatku a podpis oprávnenej osoby.  

3. Objednávateľ je oprávnený faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť poskytovateľovi  

v prípade, že neobsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti daňového dokladu za účelom 

jej doplnenia alebo opravy. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením 

opravenej faktúry objednávateľovi. Ak v lehote splatnosti podľa bodu 1. tohto článku  

objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.  

 

 

Čl. VIII 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

 

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny je poskytovateľ oprávnený 

účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky  za každý 

začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služby podľa čl. VI bod 1. tejto 

zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z ceny nevykonaných prác za každý začatý deň omeškania. 

3. Právo na náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nie je vznikom 

nárokov podľa vyššie uvedeného, dotknuté. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 344 Obchodného zákonníka pokladajú 

za podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie objednávateľa od zmluvy: 

a) nedodržanie jednotkových cien podľa článku IV tejto zmluvy, 

b) nedodržanie lehoty plnenia podľa článku VI bod 1. tejto zmluvy. 

V ostatnom sa má za to, že porušenie zmluvy nie je podstatné. 

V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy zaniká zmluva dňom doručenia 

písomného prejavu o odstúpení poskytovateľovi. 

 

Čl. IX 

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

 

1. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu poskytnutej služby podľa platných technických 

predpisov a noriem počas záručnej doby - servisné práce 12 mesiacov a náhradné diely 

použité pri opravách 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu 

zmluvy  objednávateľovi s príslušnými dokladmi, ktoré sa na službu vzťahujú. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje prípadné vady reklamovať neodkladne, najneskôr v lehote 

do 7 dní od ich zistenia telefonicky a následne formou e-mailovej správy.  



3. Poskytovateľ sa zaväzuje  vybaviť reklamáciu, odstrániť reklamované poruchy do 5 

pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie. Poskytovateľ je oprávnený reklamáciu 

neuznať v prípade zistenia, že s reklamovaným zariadením nebolo nakladané v súlade 

s technickými podmienkami, podľa ktorých má byť  používané.  

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán, formou očíslovaných písomných 

dodatkov. 

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

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

4. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka.  

5. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:  

- príloha č. 1 – cenová  a technická špecifikácia 

- príloha č. 2 – Cenník ostatných náhradných dielov vr. 2 % poskytnutej zľavy 

6. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho po dve vyhotovenia pre každú 

zmluvnú stranu. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom 

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

 

 

V Košiciach dňa 14.11.2017        V  Uherském Hradišti  dňa 31.10.2017 

 

Objednávateľ:       Poskytovateľ: 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 

Ing. Zoltán Bartoš      Ing. Pavel Chajda      

riaditeľ       predseda  predstavenstva

  

 

 

 

 


