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Příloha č. 3 

Servisní smlouva 

 

Archiv bezpečnostních složek 

se sídlem:    Siwiecova 2428/2, Praha 3 -Žižkov 13000, CZ 

zastoupen:         Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitelka   

IČO:    75112817 

zřízen zákonem č.181/2007 Sb. 

bankovní spojení:   ČNB Na příkopě 28. Praha 1, 115 03, číslo účtu: 6926031/0710 

kontaktní osoba:  Ing. Albert Sidó, 211 008 227, albert.sido@abscr.cz 

 

(dále jako „Objednatel“) 

 

a 

 

Přerost a Švorc – auto, s.r.o. 

se sídlem:    Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, CZ 

IČO:    63073188 

DIČ:     CZ63073188 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35976 

zastoupená:    Liborem Přerostem, jednatelem 

bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1567762/0800 

kontaktní osoba:   Ondřej Loský, 602 414 215, losky@prerost-svorc.cz 

 

(dále jako „Dodavatel“) na straně druhé 

 

(Dodavatel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Servisní 

smlouva o zajištění servisu vozů zn. Škoda (dále jen „Smlouva") 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli dodat na základě veřejné zakázky 

N006/21/V00010168 s názvem: „Nákup automobilů“, poskytovat komplexní servisní 

služby na vozidla zn. Škoda, dodaná jako plnění předmětné veřejné zakázky. 

1.2. Služby, týkající se pravidelných servisních prohlídek a pravidelného servisu 

uzavřené na plnění výše uvedené veřejné zakázky jako „Záruční servis“ (čl. 7 kupní 

smlouvy), budou poskytovány Dodavatelem bezplatně (jsou součástí kupní ceny za 

vozidla, dodaná jako plnění kupní smlouvy) v souladu s podmínkami, uvedenými 

v kupní smlouvě. 
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1.3. Služby, týkající se odstraňování vad vozidel, dodaných jako plnění kupní smlouvy, 

budou poskytovány Dodavatelem bezplatně v souladu s podmínkami, uvedenými v 

kupní smlouvě (čl. 8 kupní smlouvy). 

1.4. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje, že v případě poskytnutí služby Dodavatelem 

nad rámec plnění předmětné veřejné zakázky zaplatí za tyto služby, účtované 

Dodavatelem dle ceníku Dodavatele, platného a účinného ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění (DUZP). 

1.5. Dodavatel před provedením „služby nad rámec plnění předmětné veřejné zakázky“ 

bude písemně informovat Objednatele cestou kontaktní osoby.  

Písemná informace bude obsahovat: 

 rozsah služby, 

 výčet náhradních dílů včetně ceny (bez DPH, vč. DPH, výši DPH), 

 cenu za práci (bez DPH, vč. DPH, výši DPH), 

 celkovou cenu (bez DPH, vč. DPH, výši DPH). 

  Dodavatel k realizaci „služby nad rámec plnění předmětné veřejné zakázky“ 

přistoupí 

  až po schválení výše uvedené služby Objednatelem.  

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

2.1. Platba za předmět plnění dle odst. 1.4. této smlouvy bude prováděna Objednatelem 

formou bezhotovostního převodu, a to na základě faktury vystavené Dodavatelem. 

Dodavatel se zavazuje vystavit fakturu nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů 

ode dne převzetí vozidla Objednatelem.  

2.2. Smluvní strany si ujednaly, že přílohou faktury bude kopie zakázkového listu 

potvrzujícího akceptaci rozsahu služeb bez výhrad podepsaného Kupujícím. 

2.3. Prodávající bere na vědomí, že faktura musí vždy obsahovat: 

a) specifikaci Kupujícího a Prodávajícího dle ust. § 435 odst. 1 občanského 

zákoníku, 

b) specifikaci této Smlouvy (číslo v CES), 

c) specifikaci automobilu, 

d) položkové ceny s uvedením výše bez DPH, vč. DPH, výši DPH, 

e) bankovní spojení Prodávajícího odpovídají údajům uvedeným v registru plátců 

DPH, 

f) náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 

2.4. Splatnost faktur se sjednává ve lhůtě 21 (dvacet jeden) kalendářních dnů ode dne 

jejich prokazatelného doručení na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této 

Smlouvy.  

2.5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 

z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. 
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2.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit Dodavateli, 

aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, 

chybí-li na faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li příloha. Dodavatel 

je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou. 

Ode dne doručení opravené, příp. nové, faktury běží Objednateli nová lhůta 

splatnosti v délce 21 (dvacet jeden) kalendářních dnů. 

2.7. Platby dle této Smlouvy budou probíhat výhradně v korunách českých včetně DPH a 

rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. 

2.8. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohové platby a není 

plátcem DPH. 

2.9. Ostatní zde neuvedené smluvní podmínky se řídí obsahem výše zmiňované kupní 

smlouvy. 

2.10.Obě smluvní strany prohlašují, že si servisní smlouvu sepsanou na základě svobodné 

vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že níže podepsané osoby jsou oprávněné 

k uzavření servisní smlouvy. Na důkaz toho připojují níže své podpisy 

 

V Praze dne      V Praze dne  

 

 

…………………………   ……………………………………. 

Mgr. Světlana Ptáčníková   Libor Přerost 

ředitelka     jednatel 
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