Servisná zmluva č. ......
{uzavretá v zmysle § 269 ods, 2 Obchodného zákonníka)
ČI. l
Zmluvné strany
Dodávateľ:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :

Lukáš Pástor - EVOTEC
07612 Kuzmice, Hlavná 18/37
46702539
1083073772
nie je platca DPH

Odberateľ:
AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o.
076 64 Zemplínska Teplica 480
IČO: 36204447, IČ DPH: SK2020032003 (ďalej len odberateľ),
zastúpená Ing. Ivanom Seňkom
ČI. 2
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať odberateľovi opravy hydraulických hadíc a dodávku
náhradných dielov na daný typ zariadení a servisné zásahy vykonávané spravidla v prevádzke.
ČI. 3
Doba trvania zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, minimálne na obdobie do 31.12.2018. Zmluva sa končí aj naplnením
finančného objemu poskytnutých služieb podľa tejto zmluvy a to 19 999,- EUR za obdobie nepretržite za sebou
nasledujúcich 48 mesiacov počas trvania zmluvy.
ČI. 4
Zmluvné ceny / Zmluvné zľavy
1. Dodávateľ poskytne odberateľovi predmet zmluvy na základe cenníkových cien dodávateľa aktuálnych v čase
dodávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. O tejto zmene ceny ihneď upovedomí kupujúceho.
2. Dodávateľ poskytne odberateľovi servisné služby v týchto základných cenách :
-

1 meter hadice 2SN DN06 až DN20
1 meter hadice 2SN DN25
Osadenie oboch strán hadice koncovkami DN06 až DN12
Osadenie oboch strán hadice koncovkami DN16 až DN25

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

5,- EUR
12,- EUR
8,- EUR
13,- EUR

-

Výsledná cena hydraulickej hadice je súčtom ceny za dĺžku hadice a ceny za osadenie koncovkami.
Pri neštandardných koncovkách a dĺžkach hadíc nad 3 metre sa cena určuje individuálne.

3. Pri každom nákupe, predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu z ceny vo výške 10 %, ktorá sa
poskytne pri odbere tovaru.
ČI. 5
Garancia najnižších cien
1. Odberateľ je po zistení nižšej konkurenčnej ceny (po zohľadnení množstevných zliav a dobropisov) na
porovnateľný tovar podľa predmetu zmluvy povinný informovať o tejto ponuke dodávateľa.
2. Dodávateľ preverí cenu a porovnateľnosť ponuky, najmä originalitu ponúkaných ND a poukáže na prípadné
kvalitatívne rozdiely.
3. Po vyjasnení porovnateľnosti dodávateľ dorovná svoju cenu na konkurenčnú a odberateľ nakúpi tovar od
dodávateľa.
ČI. 6
Platobné podmienky a limity
1. Všetky faktúry budú vystavené so splatnosťou minimálne 14 dní.
2. Dodávateľ môže odmietnuť dodávku tovaru a služieb a začať vymáhanie pohľadávok v prípadoch, keď
objem neuhradených faktúr presiahol hodnotu 1 000,00 EUR.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že posledným termínom splatnosti faktúr vystavených v zmysle tejto zmluvy je
tridsiaty deň po ukončení platnosti tejto zmluvy.
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ČI. 7
Všeobecné podmienky servisných služieb
1. Nahlásené poruchy a servis rieši dodávateľ prostredníctvom svojho servisného technika do 24 hodín od
nahlásenia.
2. Na servisné zásahy vykonávané u odberateľa je odberateľ povinný zabezpečiť také podmienky, ktoré
zodpovedajú platným hygienickým a bezpečnostným predpisom v SR
3. Dodávateľ poskytuje na ním prevedené opravy záruku v rozsahu 6 mesiacov. Táto záruka sa nevzťahuje na
spotrebný materiál a náhradné diely podliehajúce opotrebeniu v rámci bežnej prevádzky. V prípade poruchy ND
sa záruka poskytuje na základe vyjadrenia výrobcu resp. dovozcu k uvedenej závade. Dodávateľ tiež neručí za
chyby náhradných dielov, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania návodu na obsluhu, chybného alebo nedbalého
používania, urobením zmien alebo úprav zo strany odberateľa bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa a v
dôsledku chybného alebo nadmerného namáhania. V prípade pochybnosti o tom, či chyba náhradného dielu bola
spôsobená odberateľom, rozhoduje stanovisko výrobcu resp. dovozcu.
ČI. 8
Ďalšie dojednania
1. Pre predaj náhradných dielov sú stanovené tieto sklady s rovnakými dodacími podmienkami:
(Adresa, Tel. / Fax.:, Sklad mobil:, Dispečing:, e-mail: ) 07612, Kuzmice, Hlavná 18/37
2. Náhradné diely sa objednávajú telefonicky alebo písomnou objednávkou doručenou poštou, faxom, e-mailom,
ktorá je záväzná. Objednávka obsahuje:
presnú špecifikáciu náhradného dielu t.j. typ, druh, výrobné číslo stroja, Číslo motora a iné technické dáta, ktoré
bližšie špecifikujú stroj. úplnú kontaktnú adresu odberateľa vrátane kontaktných údajov osoby, ktorá objednávku
realizovala.
3. Nebezpečenstvo znehodnotenia /alebo zničenia / alebo straty dodávky prechádza na odberateľa alebo ním
poverenú osobu dňom prevzatia.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

ČI. 9
Záverečné ustanovenia
Pri nedodržaní stanovenej splatnosti faktúr sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,05 % z
dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Ak sú v rámci uskutočnených servisných zásahov dodané náhradné diely, je dodávateľ, až do okamihu plnej
úhrady ceny týchto náhradných dielov vrátane DPH, ich výlučným vlastníkom. Po dobu, keď odberateľ fyzicky
disponuje týmito dielmi a trvá výhrada vlastníctva, nesie odberateľ zodpovednosť za škodu vzniknutú ich stratou,
zničením, živelnou pohromou alebo iným poškodením.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dnom podpísania zmluvy.
Uzatvorená servisná zmluva bola podpísaná bez možnosti jej jednostranného vypovedania v lehote stanovenej
ako minimálna doba trvania zmluvy a môže byť ukončená len týmito spôsobmi:
a) vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán. V písomnej dohode sa určí termín ukončenia zmluvy,
spôsob a termín vysporiadania vzájomných záväzkov.
b) okamžitým odstúpením od zmluvy a to v prípade závažného a preukázaného porušenia zmluvných ustanovení.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, ktoré majú povahu originálu, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a
jeden odberateľ.
Obsah tejto zmluvy je možné zmeniť iba dohodou oboch zmluvných strán v písomnej forme.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej a na znak slobodnej vôle ju podpisujú.
V Zemplínskej Teplici, dňa 30. 12.2014.

..............................
Dodávateľ

.................................
Odberateľ
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