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RÁMCOVÁ SMLOUVA o zajištění servisu automobilů zn. ŠKODA

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

společností: Daníček s.r.o.

se sídlem: K Botiči 1458/7, 101 00 Praha 10

IČ: 26946955

DIČ: C226946955

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu:

zapsanou v obchodnim rejstříku u MS v Praze, odd. C, vložka 159105

zastoupenou: jednatelem společnosti Miroslavem Kulhánkem

(dále jen jako „dodavatel“ na straně jedné)

a

Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště Brno

se sídlem: Veveří 7, 602 00 Brno

IČ100006963

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

Číslo účtu:

zastoupenou: ředitelem pracoviště ČSSZ Brno, PhDr. Miroslavem Votýpkou

(dále jen „odběratel" na straně druhé)

Smlouva o servisu a opravách je sjednána pro služební vozidla 0552 Zlín, třída Tomáše Bati 3792,

762 61 Zlín.

I.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je sjednání a zajištění následujících služeb a činností pro provádění servisu

a oprav vozů zn. ŠKODA, které se dodavatel zavazuje pro odběratele zajistit.

Jedná se o:

. záruční a pozáruční servis vozů,

diagnostika závad,

pravidelné servisní prohlídky a běžné opravy, „

prodej a montáž originálního příslušenství zn. Skoda,

plnění a desinfekce klimatizací,

mytí vozidel, čištění interiérů vozidel,

příprava vozidel a zajištění provedení měření emisí a STK,

v

pneuservis - oprava poskozených pneu, přezouvání pneu.
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II.

Garantované podmínky, cena služeb, platební podmínky

Garantovanými podmínkami, které je dodavatel vázán dodržovat při obchodním styku

s odběratelem, jsou v oblasti servisu, oprav vozidel, příp. dalších služeb následující:

servisní a opravárenské práce prováděné na vozidlech odběratele bude dodavatel účtovat dle

aktuálního ceníku dodavatele, uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy,

na dodávaný materiál poskytne dodavatel odběrateli slevu ve výši 5% z aktuální ceny

dodavatele,

ceny platné v ceníku v příloze č. 1 této smlouvy jsou uvedené bez DPH,

výše uvedená sleva se nevztahuje na služby zajišťované dodavatelem u jiných firem (např.

emise, STK apod.),

splatnost faktur je sjednána s termínem 21 dní od data vystavení a konečná cena je na nich

uváděna v aktuálně platné výši DPH,

obě strany souhlasí se zasíláním faktur e-mailem (elektronickou poštou).

Shora uvedené služby budou realizovány pouze na základě elektronicky odsouhlasené

cenové kalkulace za poskytnutí servisu, opravy, služby a nákupu odběratelem.

Garantované podmínky v oblasti servisních služeb mohou být dále poskytnuty na všechna

služební vozidla, která jsou provozována odběratelem bez ohledu na to, zda byla koupena

u dodavatele.

Odběratel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bude pro provádění servisních

aopravárenských prací na vozidle využívat pouze dodavatele. Výjimkou jsou neplánovaně

opravy vozidel na služebních (pracovních) cestách mimo okres Zlín.

Telefonní čísla na asistenci:— asistence obsahuje:

. příjezd servisního technika na místo poruchy,

- odtažení nepojízdného vozidla do nejbližšího servisu,

. případné zapůjčení náhradního vozidla.

Všechny tyto služby budou dodavatelem poskytnuty bezplatně.

Dojde-ii k zastavení vozidla vinou odběratele (např. nedostatek paliva) nebo násilnými vlivy

(např. havárie, defekt pneu, poškození), budou odběrateli výše uvedené služby vyúčtovány dle

předložené cenové kalkulace.

Pokud vozidlo není v záruční době, bude odběrateli vyúčtovaná i vlastní oprava.

V případě pojistné události zajistí dodavatel kompletní vyřízení na základě nahlášené pojistné

události — škodě na vozidle.

III.

Doba trvání, výpověď

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je účinná od 1.2.2017.

Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

Tuto smlouvu je oprávněna kterákoliv ze smluvních stran vypovědět bez uvedení důvodu,

s výpovědní lhůtou 3 měsíců, počínající běžet ode dne jejího doručení druhé straně.
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IV.

Závěrečné ustanovení

Jakékoliv změny této smlouvy ke své platnosti, popř. její příloha č. 1, jsou možné

pouze písemnou formu v podobě očíslovaných dodatků.

Právní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem vzniklé na základě této smlouvy se řídí

příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Dodavatel odpovídá odběrateli po převzetí vozidla do opravy za poškození, ztrátu vozidla či

jeho příslušenství dle obecně závazných platných právních předpisů.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Ceník poskytovaných služeb dodavatele.

Podpisem této smlouvy smluvní strany potvrzují, že ji uzavřely svobodně, vážně, nikoliv v tísni,

pod nátlakem, anebo za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu

přečetly a porozuměly jejímu obsahu.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtíscích, znichž dodavatel obdrží jeden výtisk

a objednatel dva výtisky, každý v platnosti originálu.
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Příloha č. 1 Ceník poskytovaných služeb

 

Ceny v Kč/hod. Škoda Fabia Octavia Rapid

Mechanické práce 390 430 410

Karosářské práce 390 430 410

Lakýrnické práce 390 430 410

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


