SMLOI]VA O SERVISU VOZIDEL
uzavřená d|e $ 26912 obch. zák.
o údržběa opravě motorových vozidel

T.

Smluvní strany

Obiednatel: PsychiatrickánemocnicevKroměříži
se sídlem:

tČo:
DIČ:

Havlíčkova 1265,767 40 KroměříŽ

00567914
CZO05679I4
Zastoupená: prim. MUDr. Petrem Možným, ředitelem
Bankovní spojení:
Čísloúčt.':
(dále jen,,objednatel")

a

Zhotovitel

:

Centrum Moravia spol.

se sídlem: Horní Lán3,

s r.o.

7]900 olomouc
lČo: zs:elaez
DIČ: CZ25361862
Zapsaná v oR vedeným oS v ostravě odd. C vloŽka

15884
jednatelem
společnosti
Zastoupená: Marianem Rauchem -

Bankovní spojení: KB olomouc
Čísloúčtu:43-9891630217 l OIOO
(dále

j

en',Zhoto./ite1")

PřičemŽ:

je oficiálním a

autortzovaným prodejcem výrobce automobilů MERCEDES-BENZ,
prodávající tato vozidla a poskytuj ici udržbu a opravy pro tato vozidla na uzemí České
republiky

uzavírají dnešním dnem tuto smlouvu o záručnía pozáruční opravě osobních a užitkových
v ozu zn. Nl It RCE DES-BE\ Z.

il.

tJaržnu a oprava vozidel
1.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této části smlouvy je provádění záručníchprohlídek, oprav, pravidelné (ldtžby a
servisních prací včetně karosářských a lakýrnických, případně poskytování dalších služeb, které s

těrnito pracemi souvisejí (dále jen servisní práce) zhotovitelem

v jeho servisním středisku

OLOMOUC.

I.2. Zhotovitei prohlašuje. že je autorizovaným servisem pro osobní a užitkovévozy MERCE'DES-

/

BENZ.
1.3. Servisní práce budou prováděny na základě sepsání a potvrzení zakázkového listu objednatelem.
Y zakázkovém listu bude uvedena zejména SPZ, případně registrační značka, č. karosérie, stav
tachonretru, přesná specifikace servisní práce, její předběžná cena a lhůta k jejímu provedení.
Nebude-li v zakázce dohodnuto jinak, platí pro zakázkové listy podmínky této smlouvy a
přís lušna zá|<onná ustanoven í.

2. Povinnosti zhotovitele

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovaným prodejcem motorových vozidel tovární značky
MERCEDES-BENZ a v rámci toho je oprávněn poskytovat sluŽby dle této smlouvy'
2.2. Místem plnění předmětu sm1ouvy jsou servisní dílny zhotovitele ato se sídlem:
2.3. Zhotovitei je povinen provádět všechny servisní práce v souladu s předpisy výrobce v bezvadné
kval itě a v dohodnutém termínu.

2.4. Zhotovitel přijme příslušnévozidlo do servisního střediska za účelemopravy nebo provedení

servisních pracíbez prodlení, nejpozději však do 24 hodin po obdrženítelefonické nebo písemné
objednávky. TeleÍbnická objednávka bude objednatelem potvrzena písemně do 14:00 hod.
následujíoího pracovního dne.
2.5. Zhotovitel .ie povinen provádět veškeré servisní práce uvedené v bodě l svýrni pracovníky a
prostředky. V případě, že zhotovitel pro danou práci najme subzhotovitele, zhotovitel odpovídá v
plném rozsahu za kvalitu provedené práce a dodržení termínůstanovených pro provedení práce.
2.6. Zhotovitel se zavazuje započit servisní prácebez prodlení, nejpozději však do 2 hodin od přijmutí
vozidla do servisní dílny zhotovitele a to v bezvadné kvalitě a dohodnutém termínu. V případě
nedodržení dohodnutých termínůje zhotovitel povinen telefonicky kontaktovat objednatele.
2.7. Zhotovitel se zavazlie. Že ná své náklady opatří originální díly, příslušenstvíčizařízenípotřebná k
provedení servisních prací. Náklady spojené s opatřením výše uvedeného a dále náklady spojené s
ekologickou likvidací jsou zahrnuty v ceně, resp. v cenách dle bodu 5 této smlouvy.
2.8. V případě, Že zhotovitel provede záručníopravu na předmětném vozidle, je povinen informovat
objednatele o rozsahu takovéto opravy.
2.9. Zjistí-li zhotovitel během servisních prací, že by konečná celková cena převýšila předpokládanou
celkovou cenu, nebo Že není možnédodrŽet předpokládaný termín opravy, je povinen o této
skutečnosti ihned inťormovat telefonicky objednatele a vyŽádat si jeho souhlas se změnou
předpokládané celkové ceny. o skutečnostech uvedených v tomto odstavci je zhotovitel povinen
informovat objednatele telefonicky a písemně s tínr, Že po odsouhlasení tuto skutečnost potvrdí na
zakázkovém 1istě'
2.I0. Zhotovitel poskytne objednateli náhradní vozidlo i při provádění servisních prací, bude-li to
objednate1 vyžadovat.
2.11. Na veškeré servisní ptáce a originální díly je zhotovitelem poskytovánazáruka po dobu 2let ode
dne předání vozid1a zpět objednateli po provedení servisních prací.
2.l2.Zhotovitel na základě žádosti objednatele zajistí provedení prohlídky na TK včetně měření emisí
výfukových plynů.
2.13. Zhotovitel se zavazuje, v případě požadavku objednatele, zajistit přepravu vozidla do servisní
dílny zhotovite1e na náklady objednatele.
2.I4. Zhotovitel se zavazuje, v případě požadavku objednatele, zajistit bezplatnou úschovu vozidla (po
dobu opravy, po havárii'..')
2.15. Provozní doba servisu: PO-PA 6,00 - 20,00 hod, So 8,00 - 13,00 hod
Kontaktní telefony: 585757538, 5857 57 539,
3.

Práva a povinnosti objednatele

3.1. objednatel má právo objednat v servisním středisku příslušnéservisní práce.

3.2. objednatel se zavazuje za objednané servisní prácezaplatit dle bodu 5 této smlouvy.
3.3. objednatelje oprávněn provádět kontroly servisních prací provedených zhotovite|em.
4. Postup

při převzetí vozidla do servisního střediska

4.|. Zhotovitelje povinen |řed potvrzením zakázkového listu prohlédnout přistavené vozidlo, a pokud
předpokládaná výše ceny (bez DPH) za požadované nebo nutné servisní práce, tj. včetně
náhradních dílůa autopříslušenstvína přistaveném vozid|e, bude přesahovat částku Kč 10.000,-,

je zhotovitel povinen se telefonicky spojit s kontaktní osobou objednatele avyžádat si souhlas s
provedením prací. o tomto provede zápis na zakázkovém listu.
4.2. Práce a sluŽby, spočívající
v přestavbě vozidla nebo změně technických parametrů vozidla nesmí
zhotovitel provést bez písemného souhlasu ob.iednatele.
4.3. Pokud by v průběhu servisních praci zhotovitel zjistil potřebu dalších oprav na vozidle' než které
byly sjednány na zakázce, upozorní na tyto objednatele' K provedení dalších oprav' kde by cena
servisní páce společně s dalšími opravami dodatečně zjištěnými přesáhla částku uvedenou v bodě
4.l., je zhotovitel povinen vyžádat si předem písemnéschválení objednatele.
4.4. Dojde-li k poškození ,lozidla při havárii, zhotovitel zahá1í opravu až po provedení odhadu
pojišťovnou a po vzájemné dohodě a odsouhlasení s ob.iednatelem.

5. Cena, způsob platby a slevy

5.1. Cena za provedení servisních prací bude účtovánazhotovitelem objednateli na základě vystavené
ťaktury po provedení předmětných servisních prací.
5.2. Ceny vysoutěŽené v rámci nabídky v Tendermarketu jsou závazné pro obě smluvní strany uvedené
v části I. V případě úhrady služeb třetí osobou se účtujístandardní ceny.
5.3. Jakákoliv změna cen vycházejících z nabídky podané zhotovitelem cestou systému elektronické
podpory obchodování jsou po dobu plnění smlouvy nepřekročitelné. Přípustné jsou úpravy
vyplývajícíz legislativních změn právního řádu ČR. Tyto změny musí mít formu písemného
dodatku a musí být odsouhlaseny oběma smluvnírni stranami.
5.4. Uhrada servisních služeb a náhradních dílůbude provedena na zák\adě vystavené faktury
převoderr se splatnosií 30 cjní od vystavení' Jako datum splnění platby se rozumí datum, kdy byla

příslušná částka připsána ve prospěch účtuzhotovitele.
5.5. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od data vystavení.
5.6.

V případě prodlení s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn vedle dlužnéčástky požadovat i

zaplacení úrokůz prodlení. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním
placené částky na účetvěřitele u jeho banky. Je-li peněžitý závaek placen prostřednictvím pošty,
je splněn vyplacenírn částky věřiteli.
5.7. V případě pozdní úhrady faktur bude zhotovitel účtovatobjednateli úrok z prodlení ve výši 0,O5 oÁ
Z Ceny za každý započatý den z prodlení až do úplnéhozaplacení dlužnéčástky. V případě
opakovaně pozdní úhrady objednatelem rnůŽe být zhotovitelem jednostranně písemně odstoupeno
od smlouvy, a to na základě písemnéhooznámení doručenéhoobjednateli.
6. Trvání smlouvy

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma srnluvními strananri
uzavírá se na dobu 26 měsíců.

a

6.2. Srnlouva končíuplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Smlouvu lze dáIe ukončit na základě
písernnévýpovědi, a to z důvodů:
a) na základě zjištění objednatele, Že vybraný uchazeč neprovádí dílo podle výrobcem vozidel
stanovených postupů, poŽadavků objednatele a nesjednal nápravu po upozornění orgánů
objednatele.
b) na základě rozhodnutí zřizovatele

c)

- Ministerstva zdravotnictví ČR
ze strany zhotovitelc v případě včasnéhonezaplacení faktury, protoŽe tato
povaŽována za podstatné porušení této smlouvy
smlouvv.

a

skutečnost je
jako takové je důvodem pro vypovězení této

Výpovčdnílhůta činí14 dnů ode dne doručenívýpovědi druhé straně. objednatel zaplatí
zhotoviteli prokazatelné náklady na splnění díla vynaložené před uplatněním výpovědi ze

smluvního vztahu.
6.3. V případě výpovědi je zhotovitel povinen řádně a včas dokončit všechny servisní práce, které byly
ob.iednatelem objednány.

7.

Kontaktní osoby pro servis
Kontaktní osoba za zhotovite1e:
ošIejšek Pavel vedoucí serl'isu _ 602500889
Josef Novotný přijímacítechnik užitková vozidla- 585757538'
Jan Smékal přijímacítechnik užitková vozidla - 585757539
Kontaktní osoba za objednatele:

8. Závěrečná ujednání

Tato smlouva rnůžebýt

měněna nebo doplňována pouze písemnou formcu podepsanou
oprávrrěnýrni zástupci smluvních stran.
8.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech , z nichž každý má platnost originálu. objednatel
i zhotovitel obdrŽí pojednom vyhotovení.
8.3. V ostatních věcech výslovně neupravených touto smlouvou se vztahy mezt smluvními stranami
řídípříslušnými ustanovenírni obchodního zákoníku v platném znění.

8.1.

8.4. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejírn obsahem souhlasí a na důkaz své pravé a
svobodné vůle připojují své podpisy.

V Kroměříži dne

,:;w

-

V Olornouci dne: 31.10.2013
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Smtumi prodojca Mgrcgcies Benz ')
Daimler AG
Horní Lán 3, 779 00 olornouc
lČ: 25367862, DlČ: CZ25367B62
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PřÍloha ke smlouvě o servisu vozidel

nqzltg ppreyqyq!Íq! ryl-o!g!-"

Název činnosti

!

-Výmrěna

motorovgh'o p]{e

]

l

t-tooin-ova sázoa v rcě uáž opr]

i

Leryrlrqllg lrqee

!ýrnele výfuku

1

-

Diagnostika

Elektrikářské práce
Výměna skel
Oprava spojky
Oprava brzd
oprava přední nápravy
oprava chladÍcíchsystémů

Oprava klimalizace
Přetěsnění motoru
Rozvody a řemeny

q9q.0! l(č
890'00 Kč
890.00 Kč
q90,0! rg
890'00 Kč
sgo,ooke
890'00 Kč

!90,q0&

890.00 Kč

Qpqyq č_eJpxd! a pq]]!o!É! q 9ysté m u
oprqyq a]!qlé!qu
ppqyqfq]rygyq yýrŽe a čištění

Pprayc:qryq _

ls!-o:!!L

Qpr"u"-_yg!qy.
9s!e!iorqlné práce

*

890'00 Kč
sso.oo r<e
890'00 Kč
35o!o Kč

-q'9!.0!íč
890'00 Kč

!9qq!](č

890.00 Kč

lqoJ-q KČ
na vozidle

oprava topení
Příprava rra STK a emise
Celková prŮměrná hodinová sazba v Kě bez DPH

890.00 Kč
B90'00 Kč

_-89!P!{e

890.00 Kč
928.33 Kč

V případě jizdní neschopnosti porouchaného vozidla dodavatel zajistí odtah vozidla do servisu do 24
hodin (v pracovnÍch dnech ) od anhláŠení'

úrntrrartr lóorrrvls' $pol.

r

r.o"

$mluvníplodgice Mercsdes"Benz @

Dainrler AG

HornÍ Lán 3' 779 00

lČ;25367862, DlČ:

