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Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je servis, opravy a údržba služobných motorových vozidiel Pôdohospodárskej
platobnej agentúry (ďalej aj „PPA“ alebo „objednávateľ“), prevádzkovaných regionálnymi
pracoviskami ZA, DK a TN za účelom zabezpečenia ich prevádzkyschopnosti.
Zákazka zahŕňa poskytovanie nasledujúcich služieb:
-

-

Vykonávanie záručných servisných prehliadok;
Opravy motorov, prevodoviek, náprav;
Opravy klimatizácií;
Výmena olejov a filtrov;
Výmena brzdových segmentov a obložení;
Elektrikárske práce;
Údržba a servis iných mechanických častí motorových vozidiel;
Výmena pneumatík na disku a vyváženie, (demontáž kolesa z nápravy, vyváženie kolesa,
montáž kolesa na nápravu), vyvažovacie telieska
Výmena pneumatiky bez disku a vyváženie (demontáž kolesa z nápravy, demontáž
pneumatiky z disku, montáž kolesa na disk, vyváženie kolesa, montáž kolesa na nápravu),
vyvažovacie telieska
Oprava defektu
Diagnostika systémov
Geometria

Služobné motorové vozidlá sú prevádzkované jednotlivými regionálnymi pracoviskami PPA: Žilina,
Dolný Kubín a Trenčín.
Požadované miesto plnenia: Žilina, Dolný Kubín a Trenčín. Vzdialenosť z RP do servisu – max 12 km.
PPA si vyhradzuje právo počas doby trvania zmluvy znižovať, resp. zvyšovať počet vozidiel pre daný
región v závislosti od aktuálneho stavu počtu vozidiel (vyraďovanie vozidiel, presun vozidiel, nákup
nových vozidiel).
Zhotoviteľ je povinný v prípade poskytovania opravy vozidla vykonať práce v závislosti od ich povahy
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní alebo podľa dohody odo dňa prevzatia
vozidla od objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný dodávať originálne, nepoužité, nerepasované náhradné diely doporučené
výrobcom.
Zhotoviteľ je povinný pri oprave vozidla bezodkladne informovať zodpovednú osobu na strane PPA o
nevyhnutnosti rozšírenia zákazky doložením cenového rozpisu navýšených prác a materiálu
(náhradných dielov a pod.)
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Zhotoviteľ poskytne záruku na akúkoľvek prácu a originál náhradné diely vykonanú v spojení s
údržbou alebo opravou vozidla po dobu min. 24 mesiacov od prevzatia opraveného vozidla
objednávateľom. V prípade, že výrobca poskytuje dlhšiu záruku na originálne diely ako 24 mesiacov,
je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi predĺženú dobu záruky.

Zmluva zaniká ukončením doby jej platnosti, resp. vyčerpaním disponibilných finančných zdrojov pre
predmetnú zákazku.
Zoznam vozidiel objednávateľa je uvedený v Prílohe č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk.
Ostatné podmienky:
 Náklady na originálne náhradné diely a ostatný montážny a spotrebný materiál, prevádzkové
náplne a kvapaliny nie sú predmetom súťaže.
 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať opravu a údržbu vozidiel a taktiež dodávku náhradných
dielov a príslušenstva na základe objednávky objednávateľa, dodržiavať všeobecný postup
pri údržbe a oprave.
 Objednávateľ je povinný dodržiavať servisné intervaly stanovené výrobcom motorového
vozidla.
 Zhotoviteľ je povinný vykonávať opravu a údržbu vozidiel vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť vo vlastnej prevádzke.
 Všetky práce a opravy je zhotoviteľ povinný vykonať tak, aby vyhovovali príslušným
technickým normám a predpisom pre údržbu, opravy a servis motorových vozidiel.
 Objednávateľ sa po oprave zaväzuje prevziať vozidlo a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.
Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa.
 Objednávateľ bude objednávať služby na základe písomných objednávok povereného
zamestnanca. Zmluvné strany sa dohodli, že vozidlo objednávateľa bude na základe
zákazkového listu prevzaté na opravu prostredníctvom prijímacieho technika, ktorý je
oprávnený prevziať v mene zhotoviteľ vozidlo na opravu.
 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady, že počas záručnej doby má objednávateľ právo
požadovať a zhotoviteľ povinnosť tieto vady bezplatne odstrániť.
 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád bez zbytočného odkladu
najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie objednávateľom a chyby
odstrániť v čo najkratšom možnom čase, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu uplatní bezodkladne po zistení vád.

