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ZMLUVA O POSKTTOVANÍ SERVISNYCH SLU21EB

Číslo zmluvy: ...ÁL. /2015TUV

<sAGROSERVIS - STRED

Tútozmluvuuzatvárajú:

Dodávateľ; Agroservis - Stred s.r.o.
prevádzka Tumlanska Nová Ves, Turnianska N/V 140,044 02

(ďalej len dodávateľ)
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: s.r.o., Vfožkaôíslo:18826/S

Zastúpená; fng. Zsoit Szabó

100:45689792 IČ DPH: SK2023096317
r

Bankové spojenie: VOB a.s. č.ú.: SK770200QOOQ002984294353

tel.: 0911 022 871 fax: e-mail:

a

OdberateF: Obec Poproô
Školská2.Poproč04424

(ďalej len odberateQ
Zápis v obchodnom registri:............................... Oddiel: Vložka čislo:

V /

Zastúpená: Ing. Štefan JAKLOVSKÝ

IČO: 324639 IČ DPH: 2020746189

Bankové spojenie:..................................... č.ú
tel.: 055,466 81 71 fax: e-mail: sekretariat@poproc.sk

Čl.t.
PREDMETZMLUVY

1. Predmetom teito zmluvy je stanovenie podmienok. podfa ktorých bude dodávatef poskytovať odberatefovi
v pozáručnom období servisné služby a náhradné diely za zvýhodnených podmienok.

čl. II.
r _v

ZĽAVYACENNÍKSLUŽIEB

1. Predsezónna oprava traktorov John Deere a závesného náradia John Deere, Kuhn a Bednar -1. etapa

Termín vykonania predsézónnej opravy 15.11.2014-15.4.2015* *í*-;' 1ŕ 1 4 1 1

CenníksIuíieb(bezDPH)
Hodinová sadzba na opravu stroja 25.- /hod

Jednorazová zfava na náhradné diely použifé pri oprave 20%

Dopravné náklady 0,80  /km

a) na stroj, ktorý absolvoval predsezónnu opravu dodávateF poskytne počas celého roka /t.j.12mesiacov od
podpisu zmluvy/ servisné služby za 25,- Eur/hod, dopravné náklady za 0,80 Eur/km a 10 % zľavu na



1
.

náhradné diely použité pri oprave a údräbe uvedeného stroja. Tieto sadzby služieb sa vzťahujú na všetky
opravy, ktoré nastanú po vykonani predsezónnej opravy, a to aj napriek tomu, že dátumovo môžu ešte
spadať do uvedeneho terminu.

b) na traktory. ktoré absolvovali predsezónnu opravu, dodávateľ poskytne 1x ročne komplexnú diagnostiku
stroja a doškofôvanie obsluhy zadarmo.

2. Predsezónna oprava obilných kombajnov a rezaôiek John Deere - II. etapa

Termín vykonania predsezónnej opravy .::Ä^>^,4.2015 - 31.5.2015 <- 1ŕ*
f- -:*

í -rft A'

Cenníkslužieb(bezDPH)
Hodinová sadzba na opravu stroja 25,- /hod

Jednorazová zfäva na náhradné diely použité pri oprave 20%

Dopravné náklady 0,80  /km

a) na stroj, ktorý absoivoval predsezónnu opravu dodávateF poskytne pocas celého roka senfisné siužby za
25,- Eur/hod, dopravné náklady za 0,80 Eur/km a 10 % zfavu na náhradné diely použité pri oprave a údfíbe
uvedeného stroja. Tieto sadzby služieb sa vzfahujú na všetky opravy, ktoré nastanú po vykonaní
predsezónnej opravy, a to aj napnek tomu, že dátumovo môžu ešte spadaf do uvedeného terminu.

b) na stroje, ktoré absolvovali predsezónnu opravu, dodávatef poskyfne doškofovanie obstuhy zadarmo.

3. Predsezónna oprava závesného náradla John Deere, Kuhn a Bednar - III. etapa

Termrn vykonania predsezónnej opravy 15A2015-15.10.2015t ^ f .k t1 a >í .f +r
1 1 k

Cenníkslužieb(bezDPH)
Hodinová sadzba na opravu stroja 25,- /hod

Jednorazová zfava na náhradné diely použŕté pri oprave 20%

Dopravné náklady 0,80  /km

a) na stroj, ktorý absolvoval predsezónnu opravu dodávateF poskytne poôas oelého roka servisné služby za
25,- Eur/hod, dopravné náklady za 0,80 Eur/km a 10 % zTavu na náhradné diely použité pri oprave
uvedeného stroja. Tieto sadzby služieb sa vzťahujú na vsetky opravy, ktoré nastanú po vykonaní
predsezónnej opravy, a to aj napriek tomu, že dátumovo môžu este spadať do uvedeného termlnu.

Čl. 111.
FAKTUROVANIE, PLATENIE AZMLUVNÉ POKUTŕ

1. Pri fakturäcií pracovného casu sa počíta každá začatá hodina präce.
2. Na základe prevzatia servisných služieb alebo dodaných náhradných dielov dodávateF vystaví faktúru, ktorú sa

odberatef zaväzuje uhradif v stanovenom termíne splatnosti.
3. V pripade nedodržania lehoty splatností faktúry za poskytnuté sen/isné služby a náhradné diely, alebo ak to

dodávatef neurôí inak, budú všetky ďalšie servisné služby a náhradné diely fakturované podFa aktuálneho
cennika dodávatefa.

4. V prípade omeškania odberatefa s platenim faktúíy za dodaný tovar alebo služby, uhradi odberatef
dodávatefoví zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

5. Pokiaf ie odberater v omeškani s plnenfm peňažného zäväzku, alebo Jeho časti Je povinný ptatiť z nezaplatenej
sumy z omeskania íkshodnuté úroky vo výske 10 % p.a.

Čl. IV.
POVINNOSTI DODÁVATEĽA

1. DodávateF zodpovedá za odbomé a kvalitné vykonávanie opravy stroja.
2. Dodávatef poskytuje na opravy adodané náhradné diely záruku 180 dní odo dňa ukončenia montáže dielu,
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namontovaného do stroja servisným technikom dodávateľa. Výnimku tvoria náhradné diely, ktoré sú zaradené
medzi spotrebný materiál (tzn. filtre, klinové pemene, a pod.).

3. Záruka sa nevzfahuje na opravy a poruchy náhradných dielov, ak nastali z dôvodu nesprávneho používania,
zásahom tretej osoby (napr. úprava výkonu motora - chiptuning), použitím iných otepv alebo mazív ako sú
predpísané yyrobcom, používaním znečisteného paliva ana súôiastky namontované do renovovaných
komponentov, ktoré nešil odberateF Índividuálne.

4. Pri vykonávani pravidelnej technickej údržby v predpisaných intervatoch. servisný technik smie použivaf len
filtre, prevádzkové kvapaliny (oteje, chtadiaca kvapalina) amazivá, ktoré predpisuje výrobca adodáva
dodávatef.

5. DodávateF nie je povinný poskytovaf servisné služby a náhradné diely za zvýhodnených podmienok v rámci
tejto zmluvy, ak odberateF neuhradil fäktúru za poskytnuté služby alebo náhradné diely v prospech úétu
dodávateFa v uvedenom termíne splatností fáktúry, alebo ak to dodávatef neurčil inak.

ČI.V.
POVINNOSTIODBERATEĽA

1. Obstuha stroja musi absolvovať základné škoteníe pre obsluhu a údržbu daného stroja, dodržiavať pokyny
uvedené v návode na obsluhu a používaf stroj ten v rämci stanoveného rozsahu urcenia.

2. Pri opravách a údržbe sa môžu použivaf len originálne náhradné diety, mazivá, oleje a ostatné prevádzkové
kvapaliny doporučené výrobcom a predávané fírmou Agroservis, alebo jej zmluvnými servisnými strediskami.

3. Odberater je povinný včas dohodnúf termin vykonania pravidelnej technickej údržby.
4. OdberateF je povinný vytvoriť servisným technikom dodávateľa primerané pracovné podmienky pre výkon

servisnej služby, ktoré zodpovedajú platným hygienickým a bezpečnostným predpísom.
5. Odberatef pri oprave stroj'a mimo servisného strediska zabezpečí vprípade potreby na vlastné náktady

potrebnú technickú pomoc (napr. žeriav) a zaškolených pomocníkov v žiadanom poôte,
6. Ak pracovné podmienky nie sú vhodné pre vykonanie servisného zásahu, Je odberatef povinný na vlastné

náklady pristavif stroj do dielne servisného strediska.
7. Po dokončeni opravy stroja alebo vykonaní technickej údížby je odberater povinný svojím podpisom potvrdiť

prevzatie práce.

ČLVI.
ZÄVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodávateľ si vyhradzuje právo zastaviť poskytovanie servisných služieb vrätane dodávok náhradných dielov,
pokÍaF nebudú v plnom rozsahu uhradené wetky jeho pohradávky voôi odberatefovi, resp. ak dodávatef neurčí
inak.

2. Táto zmiuva Je ptatná len na území Slovenskej republiky.
3. V ostatnom, čo nie j'e upravené touto zmluvou, platía prislušné ustanovenia Obchodného zákonnika.
4. Zmluvné strany sa dohodti, že všetky spory. ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou, budú riešiť cestou

zmieru a v prípade, keďto nebude možné, predmetný spor bude postápený príslušnému súdu na rozhodnutie.
5. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a nakorko vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôfu, ktorá nebofa a ani nie je

obmedzená, rozhodli sa na znak súhtasu túto zmluvu vlastnoručne podpísať.
6. Tato^nadobúdap^'podplsanimaje -ánacKM dc .^..^."..... . Je

vypracovaná v dvoch vyhotoveniach a každý zo zmluvných strán dostane jeden eKemplár. Akékofvek zmeny
tej'to zmluvy musia byť učinené písomnou fbrmou.

V Poproči dňa; 20.01.2015 '&  o />
y. .0^:^

AgrosCTvis-Streds-r-o.
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Priloha 6.1 . Zoznam strojov -1. etapa
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V PoproÔí dňa: 20.01.2015
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,^ R^ Cenová ponuka 16/2014 7800mt Rďfss' JOMNDUERC
Í?'^ JoMNDeenfi>.^'

^ Vin číslo: L05720E462972^ cena celkom:^ 2 389  

Zákazník: obec Poproé

J Spolu
# Císlo súčlastky: CenaPopís súčíastky Počet

súčiastky
vymena trysiek SE501101 trysky 4 82,95 331,80

RE64292 sada tesneni trysky 4 5,73 22,92
R51936 okružky na prepad palíva 9 2,13 19,17

nastavenie ventílov R524480 tesnenie dekla 22,82 22,82
R123575 okružky 4 0,89 3.56

oprava prednej R212903 podložka 2 46,03 92,06
vykyvnej napravy R212887 puzdro 2 72.78 145,56

R204876 okružky 2 6,45 12.90
R204856 puzdro 2 131,29 262,58

RE204828 >

simeríng 12,47 12,47
R204866 priruba 54.94 54,94
A4444R okružok 5,45 5,45
R212822 prachovka 26,74 26,74
R12G686 zeger 2 0.90 1,80
R209081 priruba 149,84 149,84

pretesnenie prednej RE204829 p h

simering 2 23,15 46,30
napravy RE204867 > 1

simering 2 28,08 56,16
RE204870 sjmering 2 81,42 162,84
40M7047 zeger 2 0,68 1,36
R212944 okmžok 2 5,02 10,04

vymena tlmiča AL165247 naboj 47,45 47,45
razov venca L112001 puzdro 2 7,79 15,58

motora AL174123 Umič vykyvov 567,47 567,47~[



nastavenie ventilov R524480 tesnenie dekla 22,82 22,82

Udržba AZ55541 maly vzduchovy filter 55,47 55,47
AZ55542 velky vzduchovy 63,87 63,87
RE62419 palivovy 29.07 29,07
AL153517 palivovy 34,45 34,45
RE504836 motor 18,76 18,76
AL118036 hydr 57,67 57,67
RE195491 kabin 2 13.73 27.46
RE198488 klima 2 15,06 30,12
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