
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202120689_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
Sídlo: Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 51110369
DIČ: 2120590252
IČ DPH: SK2120590252
Bankové spojenie: IBAN: SK78 5600 0000 0049 2762 4001, BIC: KOMASK2X
Telefón: 0915896535

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAI - INTERNACIONAL, s.r.o. 
Sídlo: Nám. Slobody 2, 97400 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36629855
DIČ: 2021878122
IČ DPH: SK2021878122
Telefón: 0484132712

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Operatívny leasing osobného motorového vozidla
Kľúčové slová: operatívny leasing, lízing, osobný automobil
CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Operatívny leasing osobného motorového vozidla

Funkcia

Predmetom Zmluvy je obstaranie vozidla formou operatívneho leasingu na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy za predpokladu splnenia všetkých požiadaviek stanovených verejným obstarávateľom.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Trvanie operatívneho leasingu mes 48

Osobné motorové vozidlo ks 1

Predpokladaný ročný nájazd km km 15000

Počet valcov motora ks 4

Zdvihový objem valcov cm3 1300 1500

Maximálny výkon motora / otáčky kW / min-1 110 / 
5000-6000

Maximálna rýchlosť km / hod 200

Emisie CO2 g / km 113 162

Kombinovaná spotreba lit. / 100 km 5 7,1

Celková hmotnosť vozidla kg 1800 1900

Dĺžka vozidla mm 4667
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Šírka vozidla mm 1814

Výška vozidla mm 1465

Rázvor mm 2680

Objem palivovej nádrže l 45

Počet prevodových stupňov st 6

Tempomat ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

prevedenie osobného motorového vozidla Sedan alebo Combi

karoséria päťdverová, päťmiestna, dvojpriestorová

pohon vozidla prednou nápravou

motor preplňovaný zážihový s priamym vstrekovaním paliva

palivo palivo benzín automobilový

emisná norma vozidlo musí spĺňať emisnú normu EU 6

sada povinnej výbavy vozidla áno

parkovacie senzory vzadu

airbagy vodiča, airbag spolujazdca s deaktiváciou, hlavové airbagy, bočné 
airbagy vpredu, kolenný airbag vodiča

signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča, 
spolujazdca áno

bezpečnostné systémy: ESC vrátane ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, 
ESBS, MKB, TSA,XDS+

denné svietenie LED

zadné svetlá LED

predné hmlové svetlomety áno

rádio s dotykovým displejom s USB, SD slotom

rádiosystém minimálne 4 reproduktory

možnosť telefonovania s bluetooth

centrálne zamykanie diaľkovým ovládaním

volant dvojramenný kožený volant

elektrické ovládanie okien predných a zadných dverí

vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané

tónované sklá áno

sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné

operadlo zadného sedadla delené a sklopné

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Verejný obstarávateľ požaduje poskytovať služby zahrnuté v mesačnom paušále: PZP povinné zmluvné poistenie; HP 
havarijné poistenie; GAP- poistenie finančnej straty; Daň z motorových vozidiel; Registračný poplatok; Pravidelné servisné 
prehliadky; Sezónne prezutie a uskladnenie pneumatík; Bezplatné poskytnutie náhradného vozidla; Riešenie poistných 
udalostí.

Odovzdanie vozidla sa uskutočni v sídle verejného obstarávateľa. Termín odovzdania vozidla je max. ku 28.02.2022.  Vozidlo 
bude prevzaté verejným obstarávateľom na základe preberacieho protokolu vypracovaného dodávateľom.

Verejný obstarávateľ požaduje do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť cenový rozpis za predmet služby v rozsahu 
minimálne: názov a typ vozidla, výrobné číslo, rozpis platieb bez DPH

Verejný obstarávateľ požaduje motorové vozidlo nové, nepoužívané alebo jazdené s maximálnym nábehom 5000 km a 
doplnené všetkými prevádzkovými kvapalinami na maximálne hodnoty, okrem nádrže pohonných hmôt, ktorej objem musí 
postačovať na bezpečný príjazd na najbližšiu čerpaciu stanicu v meste sídla verejného obstarávateľa.

S vozidlom musí byť dodaný :a) platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciáchb) návod na obsluhu a 
údržbu motorového vozidla v Slovenskom jazykuc) servisná knižkad) čestné vyhlásenie, že má v SR autorizovaný servis
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Verejný obstarávateľ požaduje Fakturáciu 1x mesačne po dobu platnosti Zmluvy so splatnosťou faktúry do 14 dní.

Verejný obstarávateľ požaduje uviesť : meno priezvisko, telefón, e-mail kontaktnej osoby zodpovednej za dodávku 
požadovanej služby.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Pri Rajčianke 2900/43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.10.2021 12:00:00 - 24.10.2025 11:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 16 991,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 20 389,20 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120689

V Bratislave, dňa 25.10.2021 10:08:01
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Objednávateľ:
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAI - INTERNACIONAL, s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120689


Zákazka


Identifikátor Z202120689


Názov zákazky Operatívny leasing osobného motorového vozidla


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314446


Dodávateľ


Obchodný názov RAI - INTERNACIONAL, s.r.o.


IČO 36629855


Sídlo Nám. Slobody 2, Banská Bystrica, 97400, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 25.10.2021 6:12:35


Hash obsahu návrhu plnenia Hvb66+v+OPotrPnAF7TZHN/Z7d6nX2sv//lYBszDvv4=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Príloha ku zmluve o OL VZOR.doc
Ramcova_zmluva najnovsia VZOR.doc
Vseobecne podmienky RAI LEASE_ posledna final verzia 12.1.2021 VZOR.doc







RAI Internacional s.r.o.



Príloha č.     rámcovej zmluvy o nájme vozidiel a správe vozového parku 


(ďalej len „doplnková zmluva“)



zmluvné strany:



Obchodné meno : 
RAI  INTERNACIONAL, s.r.o.



Sídlo: 


Nám. Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica



V zastúpení : 

Ivan Romano Rajčok


Bankové spojenie : 
Tatrabanka a.s., Banská Bystrica



Číslo účtu : 

2626779852/1100



IČO : 


36629855



IČ DPH : 

SK2021878122



Zapísaná v obch. registri OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 9675/S, odštepný závod Bratislava, Galvaniho 28, 821 04 Bratislava  


( ďalej len „prenajímateľ“)



a



Obchodné meno : 



Sídlo: 








V zastúpení: 






Bankové spojenie: 



Číslo účtu: 




IČO: 





IČ DPH: 




Zapísaná v obch. registri 



 ( ďalej len „nájomca“)



1. Úvod



a) V rozsahu tejto doplnkovej zmluvy bude prenajímateľ nájomcovi poskytovať nájom vozidiel a správu vozového parku v súlade s Rámcovou zmluvou o nájme vozidiel a správe vozového parku a všeobecnými zmluvnými podmienkami nájmu vozidiel a správy vozového parku, ku ktorým zmluvné strany pristúpili



b) Doplnková zmluva sa uzatvára na každé vozidlo osobitne



2. Identifikácia vozidla



a) značka a typ vozidla: 



b) číslo motora / číslo karosérie: 


c) rok výroby / farba karosérie : 


d)  ďalšie údaje uvedené v odovzdávacom protokole



3. Doba nájmu



a) den vzniku nájmu 


4. doba nájmu v mesiacoch: 


5. Nájazd kilometrov



a) Ročný             km


b) nadlimit km        EUR / km


6. Nájomné za mesiac


a)
mesačná splátka bez DPH


EUR


b)
DPH 20%




  EUR


c)
mesačná splátka s DPH


EUR


7. Správa vozového parku


a) 
limity poistného plnenia:


      1)  5 240 000 EUR pri škode na zdraví alebo usmrtením bez ohľadu na počet   



           zranených alebo usmrtených (podľa čl. I. ods. 2 písm. a) VPP),



      2) 1 050 000 EUR na vecnú škodu vrátane ušlého zisku a účelne vynaložených  



           nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa čl. I.ods. 



          2 písm. b) a d) VPP) bez ohľadu na počet poškodených


b) 
havarijné poistenie so spoluúčasťou 5% min. 165 EUR


c) 
náhradné vozidlo 6 dní/rok



c) cestná daň



d) poplatok za rádio



e) diaľničná známka



f) poplatok za správu



g) pravidelný servis a údržba



h) pneuservis – uskladnenie a výmena



i) pneu – počet 4 ks


j) disky – počet 4 ks 


l)    diaľničná asistencia 24 h



8. splátka celkom za mesiac:            EUR


9. Záverečné ustanovenia


Na ustanovenia doplnkovej zmluvy sa primerane vztahujú ustanovenia „Rámcovej Zmluvy“ a „Všeobecných podmienok nájmu vozidiel a správy vozového parku“ projektu RAI Lease spoločnosti RAI Internacional s.r.o. 


V .....................................dňa ...........................................


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


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


Prenajímateľ





     Nájomca
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Všeobecné obchodné podmienky pre operatívny leasing



I.



Všeobecné ustanovenia



1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre operatívny leasing (ďalej len „VOPOL“), ktoré slúžia pre prenájom motorových vozidiel (ďalej len „vozidlo“ alebo „predmet leasingu“), bez zriadenia práva ich kúpy leasingovým nájomcom (ďalej len „nájomca“), počas trvania prenájmu alebo po jeho skončení, tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Zmluvy o operatívnom leasingu (ďalej len „zmluva“), uzatváranej spoločnosťou RAI Internacional, s.r.o., na strane leasingového prenajímateľa (ďalej len „prenajímateľ“) a platia v prípade, ak osobitná písomná dohoda, uzavretá medzi prenajímateľom a nájomcom výslovne nevylúči ich platnosť, resp. platnosť niektorých z ich ustanovení, resp. ak takáto dohoda nestanoví inú reguláciu zmluvného vzťahu, než je úprava obsiahnutá v týchto VOPOL.



2. Na každé vozidlo bude uzavretá Zmluva o nájme motorového vozidla (ďalej len „nájomná zmluva“), na základe ktorej sa poskytne nájomcovi právo používať konkrétne vozidlo a ďalšie služby, spojené s užívaním vozidla a zabezpečením mobility nájomcu, v rozsahu dohodnutom v zmluve.



II.



Objednanie, odovzdanie a prevzatie vozidla



1. Nájomca potvrdí prenajímateľovi písomnou formou svoje požiadavky, týkajúce sa špecifikácie vozidla, najmä jeho obstarávacej ceny, ceny príslušenstva, technických parametrov, dĺžky trvania zmluvy a plánovaného nájazdu kilometrov počas trvania doby nájmu, ako aj požadovaného termínu dodania vozidla. 



2. Na základe požiadaviek nájomcu vypracuje prenajímateľ cenovú ponuku a predloží ju nájomcovi na písomné odsúhlasenie. Prenajímateľ je viazaný  cenami, uvedenými v cenovej ponuke, po dobu jedného mesiaca odo dňa vyhotovenia cenovej ponuky, okrem prípadov zmeny dodávateľskej ceny motorového vozidla, ktoré je predmetom cenovej ponuky alebo zmeny daňových predpisov, colných predpisov alebo cenových predpisov, platných v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) v čase platnosti ponuky. 



3. Cenová ponuka prenajímateľa, podpísaná nájomcom alebo inou oprávnenou osobou sa považuje za záväznú objednávku vozidla zo strany nájomcu (ďalej len „objednávka“). Nájomca je súčasne s objednávkou povinný uzavrieť zmluvu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOPOL.



4. Na základe objednávky nájomcu prenajímateľ objedná vozidlo u dodávateľa vozidiel (ďalej len „dodávateľ“). Pokiaľ vozidlo, na základe objednávky nie je možné objednať, uskutočnia zmluvné strany zmeny v špecifikácii vozidla. Prenajímateľ vypracuje novú cenovú ponuku a predloží ju nájomcovi na písomné odsúhlasenie. Nová cenová ponuka, podpísaná nájomcom alebo inou oprávnenou osobou sa považuje za novú záväznú objednávku. 



5. Prenajímateľ po objednaní vozidla u dodávateľa oznámi nájomcovi predpokladaný termín dodania vozidla. Prenajímateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, vzniknutú v súvislosti s omeškaním dodávateľa s dodaním vozidla alebo z dôvodu vzniku iných nepredvídateľných udalostí (vis major).



6. Ak nájomca v čase od podpísania objednávky, do termínu skutočného dodania vozidla dodávateľom, odstúpi od záväznej objednávky alebo neuzavrie s prenajímateľom nájomnú zmluvu, má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu náhradu škody a nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s objednaním a dodaním vozidla.



7. Prenajímateľ písomne alebo telefonicky vyzve nájomcu k prevzatiu dodaného vozidla. Vo výzve prenajímateľ oznámi nájomcovi miesto, dátum a čas odovzdania vozidla. Strany si môžu dohodnúť náhradný termín prevzatia vozidla. Ak nie je miesto odovzdania vozidla stanovené, rozumie sa ním sídlo dodávateľa.



8. Prenajímateľ aj nájomca sú oprávnení, na základe plnej moci, využiť na odovzdanie a prevzatie vozidla tretie osoby. Forma a obsah plnej moci musí byť v znení, ktoré schváli prenajímateľ.



9. Pred podpísaním Protokolu o prevzatí vozidla (ďalej len „preberací protokol“), je nájomca povinný skontrolovať vozidlo, či zodpovedá objednávke a či vozidlo nemá vady.



10. Nájomca je povinný zistené vady vozidla uviesť v preberacom protokole. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie vád dodávateľom vozidla. V prípade neodstrániteľných vád nie je nájomca povinný vozidlo prevziať. Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za prípadné škody, ktoré vznikli neuplatnením nároku na odstránenie vád pri preberaní a užívaní vozidla.



11. Ak nájomca bezdôvodne odmietne vozidlo prebrať, zodpovedá tak za všetku škodu, ktorá takýmto konaním prenajímateľovi vznikne.



12. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi súbor dokumentov (ďalej len „zložka pre vodiča“), ktoré sú nevyhnutné k užívaniu vozidla. 



13. Zložka pre vodiča, na základe služieb, dojednaných v zmluve obsahuje najmä osvedčenie o evidencii vozidla; splnomocnenie k užívaniu vozidla nájomcom, ktoré slúži k identifikácii nájomcu vo vzťahu k tretím osobám; potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia; formuláre pre poisťovňu v závislosti na objednaných službách; medzinárodnú automobilovú poisťovaciu kartu – zelenú kartu; bezhotovostnú palivovú kartu pre odber pohonných hmôt (PHM), tovarov a služieb; diaľničnú známku; kartu cestnej asistencie; servisné karty a Inštrukcie pre užívateľa.



14. Prevzatie zložky pre vodiča nájomca potvrdí v preberacom protokole. Preberací protokol ďalej obsahuje najmä identifikáciu zmluvných strán, identifikáciu vozidla, počiatočný stav najazdených kilometrov vozidla, dátum a miesto prevzatia vozidla.



III.



Vlastníctvo a užívanie vozidla



1. Prenajímateľ je po celú dobu trvania zmluvného vzťahu výhradným držiteľom vozidla. Odovzdaním vozidla udeľuje prenajímateľ nájomcovi právo užívať vozidlo po dobu uvedenú v nájomnej zmluve a v súlade s podmienkami, dohodnutými v zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi, upravujúcimi užívanie motorových vozidiel a ich premávku na pozemných komunikáciách.



2. Nájomca nesmie poskytnúť vozidlo ako záloh či záruku a je povinný zabrániť vzniku práv tretích osôb k vozidlu. Nájomca nesmie vozidlo prenajať, darovať či predať. Nájomca je oprávnený vozidlo vypožičať tretím osobám, avšak zodpovedá prenajímateľovi v celom rozsahu za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne na vozidle pri jeho užívaní požičiavateľom vozidla. V prípade náhrady škody a nákladov opravy vozidla formou poistného plnenia zo strany poisťovateľa, prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi náklady do výšky dojednanej spoluúčasti v zmysle poistnej zmluvy, na základe ktorej je vozidlo poistené spolu s prípadným rozdielom medzi poistným plnením, ktoré prijal od poisťovateľa a skutočne vynaloženými nákladmi za opravu vozidla. V prípade, že náhrada škody na vozidle nebude uhradená poisťovateľom ako poistná udalosť, je nájomca povinný bezodkladne nahradiť prenajímateľovi škodu, vzniknutú v súvislosti s porušením povinností nájomcu v plnej výške na základe písomnej výzvy.  



3. Nájomca je povinný užívať vozidlo v súlade s technickými a prevádzkovými predpismi, ako aj normami stanovenými výrobcom vozidla.



4. Nájomca zodpovedá v celom rozsahu za škodu, spôsobenú použitím vozidla iným než bežným spôsobom a v rozpore s účelom použitia, na ktorý bolo vozidlo určené výrobcom.



5. Nájomca je povinný predchádzať vzniku škody na vozidle. Nájomca je povinný bezodkladne informovať prenajímateľa o škodách a všetkých vadách na vozidle, vzniknutých počas užívania vozidla.



6. Nájomcovi nevzniká nárok na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu dočasnej nemožnosti užívania vozidla v dôsledku opravy. Nájomca je povinný akceptovať obmedzenia užívania vozidla počas jeho opravy.



7. Nájomca je povinný pred každým použitím vozidla skontrolovať jeho technický stav, vrátane stavu pneumatík. Ak zistí vady, je povinný bezodkladne informovať prenajímateľa. Prenajímateľ zaistí, podľa povahy vady, jej odstránenie v autorizovanom servise alebo servisnom stredisku, ktoré určí prenajímateľ. Nájomca nie je oprávnený k žiadnym technickým zásahom na vozidle okrem bežnej údržby podľa inštrukcií výrobcu alebo autorizovaného servisu. Nájomca je ďalej oprávnený vykonať len také neodkladné opravy závad, pri ktorých hrozí zväčšenie rozsahu škody v prípade ich okamžitého neodstránenia, prípadne závad, neodstránením ktorých by ohrozil svoj život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie spolujazdcov alebo ostatných účastníkov cestnej premávky alebo inak ohrozoval cestnú premávku.



8. Nájomca zodpovedá v celom rozsahu za škody, spôsobené prevádzkou vozidla tretími osobami. Nájomca hradí všetky pokuty a penále, uložené verejnými orgánmi SR a iných krajín, za prevádzkovanie vozidla v rozpore s právnymi predpismi a v súvislosti s nevyhovujúcim technickým stavom vozidla.



9. V prípade zavinenia nehody alebo škody spôsobenej na vozidle nájomcom prípadne znehodnotenie alebo finančnú stratu bude klient znášať v plnej výške na základe znaleckého posudku znalca z oboru dopravy alebo nestrannej organizácie SLOVDEKRA.


10. Nájomca je povinný pri parkovaní zabezpečiť vozidlo všetkými zabezpečovacími zariadeniami, ktorými je vozidlo vybavené. V prípade, že tak nájomca nespraví a v prípade, že dôjde ku krádeži auta znáša nájomca celú výšku finančnej straty.


11. Nájomca je bez meškania povinný informovať prenajímateľa a príslušné oddelenie Policajného zboru SR (ďalej len „PZ SR“) o strate alebo odcudzení osvedčenia o registrácii vozidla, kľúčov od vozidla a/alebo kľúčov od mechanického zabezpečovacieho zariadenia, diaľkového ovládania, evidenčnej značky, bezhotovostnej  palivovej karty, ako aj iných častí príslušenstva vozidla a zložky pre vodiča.



12. Náklady, spojené s dodaním stratených alebo odcudzených vecí v zmysle čl. III odsek 11 VOPOL je povinný uhradiť nájomca.



13. Náklady na dodatočné úpravy vozidla, schválené prenajímateľom, ako aj zmeny a úpravy znáša nájomca za predpokladu, že sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokiaľ náklady znáša prenajímateľ, má právo adekvátne upraviť výšku splátky nájomného. Pokiaľ náklady znáša nájomca, je oprávnený si po skončení zmluvnej doby nájmu takúto úpravu ponechať. Nájomca je povinný prenajímateľovi uhradiť náklady, vynaložené prenajímateľom na uvedenie vozidla do pôvodného stavu. V prípade, že dodatočná úprava alebo zmena nie je odstrániteľná, zaväzuje sa prenajímateľ vyplatiť nájomcovi paušálnu náhradu vo výške 1,- EUR. 



14. Pokiaľ nájomca zrealizoval dodatočné úpravy vozidla bez súhlasu prenajímateľa, má prenajímateľ právo žiadať odstránenie týchto úprav a uvedenie vozidla do pôvodného stavu. Všetky náklady znáša v tomto prípade nájomca. V prípade, že nie je možné odstrániť dodatočné úpravy vozidla bez jeho poškodenia, stáva sa dodatočná úprava vozidla vlastníctvom prenajímateľa. V prípade, ak dodatočná úprava alebo zmena nie je odstrániteľná, zaväzuje sa prenajímateľ vyplatiť nájomcovi paušálnu náhradu vo výške 1,- EUR. 



15. Nájomca nesmie meniť údaje alebo zasahovať do ukazovateľa počtu najazdených kilometrov. V prípade poruchy ukazovateľa počtu najazdených kilometrov, je nájomca ihneď povinný informovať o poruche prenajímateľa a ten zaistí jeho opravu.



IV.



Opravy, údržba a pneumatiky



1.
Nájomca je povinný dodržiavať plán údržby vozidla, predpísaný výrobcom. Povolená tolerancia pri vykonaní servisu je nájazd plus/mínus 1000 km.



2.
Pokiaľ nájomca vyžaduje zabezpečenie služieb súvisiacich s údržbou a opravami vozidla ako aj služieb súvisiacich s dodaním, výmenou a uskladnením pneumatík (ďalej len pneuservis), prenajímateľ je povinný tieto služby zabezpečiť. Prenajímateľ uhradí náklady spojené s údržbou a opravami vozidla a náklady spojené s pneuservisom. Služba údržby a opráv zahrňuje pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom vozidla vrátane dodania a výmeny opotrebovateľných časti vozidla súvisiace s bežným užívaním vozidla a tiež všetky záručné a pozáručné opravy. Služba pneuservisu zahrňuje dodanie, montáž a demontáž  letných aj zimných pneumatík, ako aj ich uskladnenie, vrátane opráv defektov, pričom nájomca má nárok iba na sadu pneumatík a diskov, ktorých rozmer a typ bol pre dané vozidlo schválený a odporúčaný výrobcom v osvedčení o evidencii vozidla. Služba pneuservisu nezahrňuje dodanie sady diskov na zimné pneumatiky. V prípade, že nájomca požaduje túto sadu diskov, prenajímateľ zabezpečí ich dodanie a adekvátne upraví výšku nákladov na pneuservis. Služba pneuservisu taktiež nezahrňuje opravy poškodených pneumatík nájomcom alebo dodanie pneumatík po ich poškodení. Rozsah poskytovaných služieb je uvedený v zmluve alebo v nájomnej zmluve.



3.
Opravy a údržbu vozidla je nájomca povinný uskutočňovať iba v autorizovaných a zmluvných servisných strediskách. Každý servisný zásah je nájomca, prostredníctvom prijímacieho technika v príslušnom autorizovanom servise, povinný oznámiť prenajímateľovi a ten uskutoční jeho odsúhlasenie – autorizáciu. Autorizačný kód bude oznámený iba servisnému stredisku. Rovnaký postup platí aj pre služby pneuservisu.



4.
V prípade uskutočnenia údržby a opráv v servise (servisného zásahu), ktorý prenajímateľ neautorizoval, resp. nedal k nemu súhlas, má prenajímateľ právo vyžadovať úhradu za servisné úkony priamo od nájomcu. Nájomca zodpovedá za škodu na vozidle, ktorá vznikla v dôsledku neautorizovaného servisného zásahu na vozidle. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi náklady za údržbu a opravy v prípade, ak prenajímateľovi bude zamietnutá žiadosť o záručnú opravu v dôsledku nedodržania plánu údržby.



5.
Sezónne sady pneumatík budú skladované u dodávateľa pneumatík, dodávateľa vozidla alebo, po dohode s nájomcom, v priestoroch nájomcu. Všetky servisné úkony v pneuservise budú autorizované a nájomca sa preukazuje servisnou kartou.


6.
Prenajímateľ má právo neudeliť autorizáciu na akýkoľvek servisný úkon v prípadoch omeškania nájomcu s úhradou viac než jednej splátky nájomného.


7.
Nájomca je oprávnený, pri údržbe alebo opravách vozidla v zahraničí, vyžadovať iba nevyhnutné opravy takých vád, ktoré neumožňujú pokračovanie v ceste, alebo vád, ktorých neodstránením by hrozilo zväčšenie rozsahu škody. Nájomca je povinný v takomto prípade bezodkladne kontaktovať prenajímateľa. Nájomca uhradí náklady na opravu sám a zaistí, aby faktúry za opravu boli vystavené na prenajímateľa. Po obdŕžaní faktúry uhradí prenajímateľ nájomcovi protihodnotu v EURO mene, prepočítaným kurzom devízového trhu, vyhláseným Európskou centrálnou bankou a platným ku dňu vystavenia faktúry.



8.
Do položky údržba a opravy a do položky pneuservis nie sú zahrnuté náklady na:



· opravy zariadení, dielov, reklamných a iných označení vozidla, ktoré boli do vozidla nainštalované nájomcom a na jeho náklady;



· opravy a poškodenia, ktoré vznikli poškodením alebo pri poistnej udalosti alebo v rozpore s povinnosťami užívania vozidla;



· dodanie kľúčov alebo diaľkového ovládania zámkov v prípade ich straty alebo poškodenia;



· dodanie pneumatík nad rámec bežného opotrebenia, oprava poškodených pneumatík, s výnimkou opráv defektov;



· výmenu skiel svetlometov a ostatných sklených časti vozidla s výnimkou opráv, ktoré boli spôsobené výrobnými vadami;



· opravy a údržbu vozidla nad rámec jeho bežného opotrebenia, ktorý bol daný výrobcom vozidla; 



· doplnenie kvapalín a nemrznúcich zmesí do ostrekovačov



· čistenie exteriéru a interiéru vozidla



· neodsúhlasené opravy prenajímateľom. 



V.



Úhrada daní a poplatkov



1.
Prenajímateľ je povinný hradiť dane, poplatky a poistné vyplývajúce zo zákona:



· daň z motorového vozidla;



· povinné zmluvné poistenie.



2.
Prenajímateľ je povinný zrealizovať riadnu a včasnú úhradu daní, poplatkov a poistenia vyplývajúcich zo zákona.



VI.



Poistenie



A. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla



1.
Výber poisťovateľa určuje prenajímateľ. Prenajímateľ uzavrie s poisťovateľom poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ďalej zaistí, aby bolo uzatvorené aj medzinárodné automobilové poistenie. Územná platnosť poistenia je vyznačená na doklade poisťovateľa. Poistenie je uvedené v zmluve a jeho výška závisí od zvoleného poistného produktu. Prípadné škody, spôsobené nájomcom nad limit poistného plnenia, hradí nájomca.



2.
Prenajímateľ je povinný zaistiť včasnú úhradu poistného, vrátane medzinárodnej poisťovacej karty. Ďalej je povinný včas odovzdať nájomcovi doklady o poistení.



3.
V prípade vzniku poistnej udalosti na vozidle je nájomca povinný dodržať stanovený postup pri likvidácii škody, ktorý je uvedený v Inštrukciách pre užívateľa, najmä bez zbytočného odkladu oznámiť poistnú udalosť prenajímateľovi a príslušnému orgánu PZ SR alebo príslušným orgánom polície, pokiaľ sa jedná o škodu v zahraničí.


B. Havarijné poistenie 



1. Poistenie vozidla pre prípad havárie, odcudzenia, poškodenia a živelnej pohromy, uzatvára prenajímateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prenajímateľ dojedná s nájomcom režim a výšku jeho spoluúčasti na poistnej udalosti. Pokiaľ nájomca vyžaduje poistenie v režime GAP (t.j. s výškou poistného plnenia na účtovnú hodnotu vozidla ku dňu poistnej udalosti), uzavrie prenajímateľ príslušnú poistnú zmluvu.



2. Pokiaľ havarijné poistenie nie je zahrnuté v pravidelnej splátke nájomného a nájomca poistil vozidlo formou individuálneho havarijného poistenia (KASKO) je nájomca povinný zriadiť vinkuláciu poistného plnenia z poistenia predmetného vozidla v prospech prenajímateľa a túto vinkuláciu udržiavať počas celej doby trvania poistenia. 



3. Pokiaľ nájomca vyžaduje doplnkové úrazové poistenie, uzavrie prenajímateľ s poisťovateľom poistnú zmluvu na poistenie trvalých následkov a smrti následkom úrazu. Výšku poistného krytia dojedná prenajímateľ s nájomcom.



4. Pokiaľ nájomca vyžaduje doplnkové poistenie batožiny, prepravovanej vo vozidle, uzavrie prenajímateľ s poisťovateľom zmluvu na poistenie batožiny, prepravovanej vo vozidle. Prenajímateľ dojedná s nájomcom výšku poistného krytia.



5. Pokiaľ nájomca vyžaduje poistenie právnej ochrany, uzavrie prenajímateľ príslušnú poistnú zmluvu.



6. Špecifikácia jednotlivých druhov poistenia, uvedených v odsekoch 1. až 5. tohto článku, je uvedená v zmluve.



7. Nájomca je povinný bezodkladne informovať prenajímateľa a PZ SR o vzniku každej poistnej udalosti a ďalej zaistiť všetky podklady, potrebné k uplatneniu nároku na poistné plnenie. Tlačivá potrebné na nahlasovanie poistných udalostí sú súčasťou zložky pre vodiča. Nájomca je povinný zaslať prenajímateľovi kópiu oznámenia o poistnej udalosti do 24 hodín od zistenia poistnej udalosti.



8. Nájomca nesie riziko škôd, ktoré môžu vzniknúť používaním vozidla v krajinách, na ktoré sa nevzťahuje poistná zmluva. Tieto škody je povinný, po ich vyčíslení prenajímateľom, bezodkladne uhradiť.



9. V prípade uplatnenia práva na zníženie alebo odmietnutie poistného plnenia zo strany poisťovateľa z dôvodu porušenia zmluvných podmienok poisťovateľa nájomcom má prenajímateľ právo na náhradu takto vzniknutej škody  nájomcom. 



10. V prípade rozhodnutia poisťovateľa o totálnej škode na vozidle, keď oprava vozidla je neekonomická, prenajímateľ ukončí nájom a vykoná záverečné finančné vysporiadanie. Prenajímateľ sa zaväzuje, že zaistí všetky úkony, potrebné k úhrade poistného plnenia od poisťovne.



11. Povinnosť nájomcu hradiť splátky nájomného nie je vznikom poistnej udalosti dotknutá a trvá až do okamihu ukončenia nájmu.



12.
V prípade vzniku poistnej udalosti je nájomca povinný dodržať stanovený postup pri likvidácii škody, ktorý je uvedený v Inštrukciách pre užívateľa.



VII.



Asistenčná služba



1. Prenajímateľ zabezpečuje služby cestnej asistencie. Rozsah poskytovaných asistenčných služieb je špecifikovaný vo Všeobecných podmienkach pre poskytovanie asistenčných služieb RAI Internacional – RAI LEASE (ďalej len „VPAS“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o operatívnom leasingu a sú súčasťou zložky pre vodiča. Nájomca je povinný pri každom využití asistenčnej služby postupovať podľa VPAS a v určených prípadoch informovať prenajímateľa. Nájomca sa zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi a/alebo poverenej osobe v rámci asistenčnej služby súčinnosť pri realizácii jednotlivých úkonov a postupovať podľa pokynov prenajímateľa a/alebo poverenej osoby, inak zodpovedá za škodu, spôsobenú prenajímateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti. Nájomcovi nevznikajú zo služby cestnej asistencie žiadne priame nároky voči prenajímateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak.  


VIII.



Poskytnutie náhradného a dočasného vozidla



1. Nájomca má nárok na náhradné vozidlo vtedy, keď predplatné na náhradné vozidlo je zahrnuté v nájomnom, a keď možno predpokladať, že vozidlo nebude z vážnych dôvodov schopné prevádzky minimálne 24 hodín. Náhradné vozidlo sa poskytne len na nevyhnutnú dobu.



2. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť náhradné vozidlo v najkratšej možnej dobe, najneskôr však do 24 hodín od doručenia písomnej žiadosti mailom nájomcu, s výnimkou dní pracovného voľna.



3. Náhradné a dočasné vozidlo sa zaväzuje zabezpečiť prenajímateľ, ktorý je oprávnený tak vykonať prostredníctvom tretej osoby ako dodávateľa.



4. Prenajímateľ je oprávnený zabezpečiť náhradné vozidlo spravidla v porovnateľnej kategórii ako vozidlo v nájme, bez ohľadu na značku, typ a výbavu náhradného vozidla. 



5. V prípade, ak vznikne nájomcovi nárok na náhradné vozidlo, zaväzuje sa bezodkladne kontaktovať prenajímateľa. Prenajímateľ preverí dôvody, pre ktoré je vozidlo nepojazdné a zabezpečí náhradné vozidlo v súlade s podmienkami, dohodnutými v zmluve.



6. V prípade, ak je predplatné za náhradné vozidlo zahrnuté v nájomnom, prenajímateľ vykoná zúčtovanie vopred zaplateného predplatného za náhradné vozidlo so skutočne vynaloženými nákladmi za náhradné vozidlo. V prípade nedoplatku je nájomca povinný tento uhradiť, preplatok bude nájomcovi dobropisovaný. Zúčtovanie prenajímateľ vykoná na konci doby nájmu vozidla, resp. po prečerpaní predplatného za túto službu, ak sa tak stalo pred koncom riadnej doby nájmu, ak sa strany nedohodnú inak. 



7. Na základe žiadosti nájomcu prenajímateľ môže poskytnúť nájomcovi dočasné vozidlo na preklenutie časového úseku od objednávky do termínu dodania nového vozidla alebo v prípade totálnej škody na vozidle.



8. Nájomcovi vznikne nárok na poskytnutie dočasného vozidla len vtedy, ak nájomca riadnym spôsobom doručí prenajímateľovi žiadosť o poskytnutie dočasného vozidla. Nájomca písomnou formou potvrdí prenajímateľovi žiadosť o poskytnutie dočasného vozidla.



9. V prípade, keď prenajímateľ zabezpečil nájomcovi náhradné vozidlo po vzniku poistnej udalosti na vozidle, kvalifikovanej  zo strany poisťovne ako totálna škoda, bude náhradné vozidlo preradené do režimu dočasného vozidla až do dňa dodania nového vozidla, pokiaľ nebude zmluvnými stranami dohodnuté inak. Prenajímateľ má právo jednostranne ukončiť zapožičanie náhradného, resp. dočasného vozidla, pokiaľ je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného dlhšie než 21 dní odo dňa splatnosti nájomného.



10. Náklady na nájom dočasného vozidla znáša v celom rozsahu nájomca.



11. Poskytnutie náhradného alebo dočasného vozidla musí byť schválené splnomocnenou osobou nájomcu.



12. Náklady, spojené s používaním náhradného a dočasného vozidla (najmä spoluúčasť poisteného v zmysle príslušného poistenia vozidla, čistenie vozidla, pohonné hmoty) znáša nájomca.



13. V priložených dokladoch náhradného alebo dočasného vozidla bude špecifikovaný rozsah podmienok užívania a podmienky poistenia náhradného alebo dočasného vozidla. Podpis nájomcu na zmluve o zapožičaní vozidla bude považovaný za súhlas s týmito poistnými podmienkami. Ustanovenia týchto VOPOL, ktoré sa vzťahujú na poistenie vozidla, sa nevzťahujú na externe zabezpečované náhradné alebo dočasné vozidlo. Nájomca sa zaväzuje akúkoľvek poistnú udalosť, vzniknutú na náhradnom alebo dočasnom vozidle, bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi, najneskoršie však v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom poistná udalosť vznikla.        



IX.



Bezhotovostné palivové karty



1. Pokiaľ to nájomca vyžaduje, zaistí prenajímateľ nájomcovi bezhotovostnú palivovú kartu na pohonné látky, tovary a služby súvisiace s prevádzkou motorového vozidla na čerpacích staniciach. Nájomcovi bude odovzdaná bezhotovostná palivová karta látky pri preberaní vozidla a jej prevzatie potvrdí podpisom preberacieho protokolu.



2. Nájomca určí samostatne rozsah čerpania tovarov a služieb, hradených bezhotovostnou palivovou kartou. Všetky nákupy tovarov a služieb prostredníctvom bezhotovostnej palivovej karty je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi v skutočnej výške na základe faktúry, vystavenej prenajímateľom na základe podkladov (faktúry), odovzdaných prenajímateľovi dodávateľom bezhotovostnej palivovej karty. Prenajímateľ vystaví nájomcovi faktúru za tieto náklady za každý mesiac používania karty. Nájomca je povinný tieto náklady uhradiť v termíne, stanovenom na faktúre.



3. Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré vznikli zneužitím, stratou alebo vyzradením PIN kódu k bezhotovostnej palivovej karte. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi vyššie uvedené skutočnosti. Doba platnosti karty je uvedená na karte. Pred ukončením platnosti obdrží nájomca od prenajímateľa novú kartu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prenajímateľ nezodpovedá za reklamačné alebo iné obdobné nároky nájomcu, súvisiace s používaním bezhotovostnej palivovej karty. Prenajímateľ v prípade potreby vystaví nájomcovi plnú moc na uplatnenie týchto nárokov voči dodávateľovi karty a nájomca sa zaväzuje tieto nároky uplatniť priamo voči dodávateľovi karty. 



X.



Splátky a platobné podmienky



1.
Rozsah služieb, ktoré sú súčasťou mesačnej splátky nájomného za nájom vozidla, je obsahom príslušných ustanovení zmluvy. Nájomca je povinný platiť nájomné odo dňa odovzdania vozidla nájomcovi na základe preberacieho protokolu alebo odo dňa zápisu vozidla do evidencie vozidiel na príslušnom Dopravnom inšpektoráte PZ SR, ak nájomca neprebral vozidlo v lehote troch (3) pracovných dní od dohodnutého dňa odovzdania. V mesiaci, v ktorom bolo vozidlo odovzdané nájomcovi, je fakturovaná iba pomerná časť splátky nájomného, zodpovedajúca skutočnému počtu dní nájmu. Výnimku tvorí splátka za službu v rozsahu: správny poplatok, cestná daň z motorového vozidla, asistenčná služba a diaľničná známka. 


2.
Nájomca je povinný platiť riadne a včas mesačné splátky nájomného, vo výške dohodnutej v nájomnej zmluve, respektíve upravenej v zmysle týchto VOPOL a to na základe faktúry, vystavenej prenajímateľom, v lehote splatnosti, uvedenej na faktúre. Spôsob úhrady splátok nájomného je bankový prevod z účtu nájomcu na účet prenajímateľa, uvedený na faktúre. Lehota splatnosti splátok nájomného, alebo iných finančných záväzkov, je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ na samotnej faktúre nie je uvedená iná lehota splatnosti. Prenajímateľ odošle faktúru najneskôr nasledujúci pracovný deň od jej vystavenia na adresu nájomcu. Prvá splátka nájomného musí byť uhradená najneskôr v deň prebratia auta nájomcom.


3.
Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku splátok nájomného v týchto prípadoch:



· ak dôjde k zmene zákonnej úpravy, ktorá zmení výšku daní a poplatkov, prípadne zavedie nové dane a poplatky;



· ak bola zmluvne dojednaná pohyblivá úroková sadzba, 



· ak dôjde v priebehu trvania zmluvy ku zmenám v sadzbách poistenia;



· ak dôjde k zvýšeniu sadzby havarijného poistenia zo strany poisťovateľa v dôsledku preukázaného vysokého  škodového priebehu nájomcu počas trvania poistenia



· ak plánovaný ročný kilometrový priebeh nezodpovedá skutočnému stavu a rozdiel je väčší než 5.000 km, minimálne však 10% z plánovaného ročného kilometrového priebehu, bude v takomto prípade zmena výšky splátok nájomného zodpovedať rozsahu aktuálnej trhovej zostatkovej hodnoty v deň rekalkulácie. Zmena výšky splátok v deň rekalkulácie bude taktiež v časti oprava a údržba a v časti pneuservis a bude stanovená primerane rozdielu medzi plánovaným mesačným/ročným kilometrovým priebehom a skutočným stavom; prenajímateľ si vyhradzuje právo vykonať takúto rekalkuláciu každý  štvrťrok, pričom pri nej zohľadní alikvotnú časť plánovaného ročného kilometrového priebehu za daný štvrťrok;


· ak dôjde ku zmene dĺžky trvania zmluvy, po vzájomnej dohode s nájomcom;



· ak dôjde zo strany nájomcu písomná požiadavka na rozšírenie poskytovaných služieb;



· ak dôjde k navýšeniu celkovej investície zo strany nájomcu.



Prenajímateľ sa zaväzuje informovať nájomcu včas vopred o každej zmene výšky splátok nájomného s uvedením dôvodu a dátumu zvýšenia splátok.



4.

Prenajímateľ má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov, ktoré nie sú súčasťou splátky nájomného a nájomca sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v dojednanom termíne. Náklady, ktoré nie sú súčasťou nájomného sú nasledovné:



· náklady na opravy vozidla, vzniknuté v dôsledku vzniku škody na vozidle, ktoré nie sú kryté poistením, alebo ktoré poisťovateľ neuhradil v celej výške alebo ich odmietol uhradiť v súlade s obsahom poistnej zmluvy,



· suma do výšky spoluúčasti na škode dojednanej v poistnej zmluve, prípadne suma za nelikvidovanú časť škody;



· náklady na opravy a údržbu a pneuservis, ktoré nie sú zahrnuté v splátke nájomného,



· náklady na náhradné alebo dočasné vozidlo, ktoré nie sú zahrnuté v splátke a ktoré prenajímateľ uhradil za nájomcu; 



· iné náklady, ktoré prenajímateľ uhradil za nájomcu po vzájomnej dohode, nad rámec zmluvných dojednaní.



5.
Nájomca je povinný hradiť splátky nájomného včas, aby splátka nájomného bola pripísaná na účet prenajímateľa najneskôr v deň jej splatnosti. Pokiaľ sa nájomca dostane do omeškania, je prenajímateľ oprávnený zaslať nájomcovi upomienku s uvedením čísla faktúry a dlžnej čiastky. Pokiaľ nájomca neuhradí dlžnú čiastku do 21 dní po uplynutí splatnosti faktúry, jedná sa o porušenie zmluvy. Prenajímateľ má právo od takejto zmluvy odstúpiť a nájom ukončiť. Prenajímateľ je oprávnený v takomto prípade vyzvať nájomcu na vrátenie vozidla, na miesto určené prenajímateľom. 



6.
Pokiaľ nájomca nesplní výzvu prenajímateľa na vrátenie vozidla, prenajímateľ vozidlo nájomcovi odoberie. Náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi odobratím vozidla, nesie nájomca. Po ich vyčíslení budú nájomcovi fakturované a ten je povinný ich v dojednanom termíne uhradiť. Prenajímateľ má v takomto prípade právo žiadať od nájomcu a ten je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške mesačnej splátky za nájom za každý začatý mesiac užívania vozidla odo dňa, ktorý stanovil prenajímateľ vo výzve.



7. Pre daňové účely sa prvým fakturačným obdobím rozumie obdobie odo dňa odovzdania vozidla nájomcovi na základe preberacieho protokolu, resp. odo dňa zapísania vozidla do evidencie vozidiel na príslušnom Dopravnom Inšpektoráte PZ SR v zmysle článku X. odseku 1. VOPOL, do posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Nasledujúcimi mesačnými splátkovými obdobiami sa rozumejú kalendárne mesiace.   



8. Pri zmene situácie v daňovej, správnej, alebo obdobnej oblasti alebo oblasti kontrolných orgánov, resp. pri zmene vo výkone správy alebo zvýšení nákladov na financovanie (napríklad zabezpečovacia povinnosť a povinnosť zvýšenia vlastného kapitálového vybavenia, zmene likviditnej alebo inej situácie na finančných trhoch, ktoré ovplyvňujú náklady financovania prenajímateľa), ktorá bude mať priamy alebo nepriamy dopad na vozidlo a/alebo na činnosť prenajímateľa vykonávanú podľa zmluvy o operatívnom leasingu, nájomnej zmluvy alebo VOPOL, je prenajímateľ oprávnený nanovo vypočítať výšku nájmu (predovšetkým s ohľadom na zachovanie výnosových komponentov dohodnutých medzi prenajímateľom a nájomcom) a túto upraviť do konca dohodnutej doby nájmu. V  takom prípade bude zmena výšky splátok nájomného zodpovedať rozsahu, v akom sa v dôsledku vyššie uvedených zmien zmení výška nákladov prenajímateľa. Dôvody takejto úpravy prenajímateľ nájomcovi oznámi.  


XI.



Vrátenie vozidla



1.
Nájomca odovzdá prenajímateľovi vozidlo na vopred dojednanom mieste, zvyčajne však na odstavnom mieste prenajímateľa. Nájomca znáša nebezpečenstvo zničenia alebo škody na vozidle až do okamihu riadneho odovzdania vozidla prenajímateľovi.



2.
Nájomca je povinný odovzdať prenajímateľovi vozidlo v stave, v akom bolo vozidlo nájomcovi odovzdané, s prihliadnutím k bežnému opotrebeniu podľa veku vozidla a počtu najazdených kilometrov.  



3.
Nájomca je povinný odovzdať všetku dokumentáciu (najmä Zložku pre vodiča) a výbavu vozidla, ktorú získal od prenajímateľa, predovšetkým všetky kľúče od vozidla a mechanického zabezpečovacieho zariadenia, diaľkové ovládače zámkov alebo alarmu prípadne iného zariadenia, autorádio vrátane odnímateľného bezpečnostného panelu, servisnú knižku, bezhotovostnú palivovú kartu. Všetky náklady, ktoré vzniknú neodovzdaním vyššie uvedenej dokumentácie, súčastí vozidla a častí výbavy vozidla, budú zohľadnené v záverečnom finančnom vyúčtovaní. Nájomca je povinný vozidlo odovzdať čisté a s vyčisteným interiérom, inak je prenajímateľ oprávnený náklady na vyčistenie vozidla nájomcovi vyúčtovať a zahrnúť do záverečného finančného vyúčtovania..



4.
Prenajímateľ uskutoční ohodnotenie nadmerného opotrebenia vozidla prostredníctvom nezávislej organizácie. Škody na vozidle, ktoré nájomca pred odovzdaním vozidla neodstránil alebo ktoré neboli nahlásené ako poistné udalosti a obhliadnuté príslušnou poisťovňou je prenajímateľ oprávnený na náklady nájomcu opraviť. Všetky takto vzniknuté náklady súvisiace s opravou je prenajímateľ nájomcovi oprávnený vyúčtovať v záverečnom finančnom vyúčtovaní.



5.
Vozidlo sa považuje za riadne vrátené podpísaním Protokolu o vrátení vozidla zmluvnými stranami, v ktorom budú uvedené všetky zistené vady vozidla, dátum odovzdania vozidla ako aj počet najazdených kilometrov.



XII.



Ukončenie zmluvy



1.
Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú, pričom doba trvania nájmu je dohodnutá v nájomnej zmluve.



2.
K dátumu ukončenia nájmu pripraví prenajímateľ vzájomné finančné vyúčtovanie podľa čl. XIII. týchto VOPOL.



3.
Riadne ukončenie nájmu nastane:



· uplynutím doby, uvedenej v nájomnej zmluve, nie však skôr, ako dôjde k vráteniu vozidla nájomcom prenajímateľovi, alebo;



· dosiahnutím stanoveného celkového počtu najazdených kilometrov, uvedeného v nájomnej zmluve, nie však skôr, ako dôjde k vráteniu vozidla nájomcom prenajímateľovi. 



4.
Predčasné ukončenie nájmu nastane:



· dohodou medzi nájomcom a prenajímateľom o predčasnom ukončení nájmu, na základe žiadosti nájomcu, alebo;



· v prípade krádeže vozidla, alebo;



· v prípade totálnej škody na vozidle, keď náklady na opravu vozidla sú vyššie ako účtovná hodnota vozidla, alebo;



· v prípadoch uvedených v ods. 7 tohto článku.



5.
V prípade odcudzenia vozidla, dôjde k predčasnému ukončeniu nájmu ku dňu preukázania ohlásenia odcudzenia vozidla na príslušnom policajnom orgáne, s povinnosťou nájomcu platiť splátky nájomného do doručenia rozhodnutia, vydaného v prípravnom konaní (rozhodnutia o začatí trestného stíhania), ktoré vydá orgán činný v trestnom konaní v súlade s platným Trestným poriadkom. Prenajímateľ je povinný vrátiť zaplatené splátky nájomného za obdobie odo dňa ohlásenia odcudzenia vozidla na príslušnom oddelení PZ SR do dňa doručenia rozhodnutia orgánu, činného v trestnom konaní (rozhodnutia o začatí trestného stíhania), ktoré vydá orgán činný v trestnom konaní v súlade s Trestným poriadkom. V prípade, že vozidlo bude príslušnými orgánmi nájdene a zaistené v prospech prenajímateľa do doručenia rozhodnutia, je nájomca povinný pokračovať v nájme podľa nájomnej zmluvy.    



6.
V prípade totálnej škody na vozidle, dôjde k predčasnému ukončeniu nájmu ku dňu, kedy došlo k totálnej škode na vozidle, s povinnosťou nájomcu platiť splátky nájomného do času obdržania písomného potvrdenia nezávislej organizácie resp. súdneho znalca z odboru dopravy o totálnej škode na vozidle. Prenajímateľ je povinný vrátiť splátky nájomného za obdobie odo dňa, kedy došlo k poistnej udalosti na vozidle, do dňa obdržania rozhodnutia nezávislej organizácie resp. súdneho znalca z odboru doprava o totálnej škode na vozidle (neekonomická oprava vozidla).



7.
Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a predčasne ukončiť nájom v týchto prípadoch:



· nájomca je v omeškaní s úhradou splátky nájomného alebo zmluvnej pokuty dlhšie než 21 dní odo dňa splatnosti;



· nájomca užíva vozidlo iným spôsobom, než je dojednaný v týchto VOPOL a v zmluve, v dôsledku čoho prenajímateľovi vznikla alebo bezprostredne hrozí vznik škody;



· na nájomcu bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzného konania alebo reštrukturalizačného  konania, týkajúcich sa majetku nájomcu;



· nájomca podstatným spôsobom porušil povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy, nájomnej zmluvy a/alebo týchto VOPOL;



· zánik alebo smrť nájomcu.



8.
Pokiaľ prenajímateľ odstúpi od zmluvy, je nájomca povinný:



· uhradiť dlžné splátky nájomného ku dňu ukončenia zmluvy;



· uhradiť náklady spojené s odobratím vozidla a prípadným vymáhaním dlžných splátok podľa čl. X, ods. 6 týchto VOPOL;



· náklady na opravy, uhradené prenajímateľom, ak je odobraté vozidlo v stave, ktorý nezodpovedá bežnej opotrebovanosti a ktoré nájomca neodstránil; 



· nahradiť škodu, vzniknutú z poklesu ceny vozidla, ktorý je rozdielom medzi účtovnou cenou vozidla, vedenou v účtovníctve prenajímateľa a trhovou cenou v čase ukončenia nájmu vozidla.



.




9.
Odstúpenie od zmluvy musí mať vždy písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane riadne doručené.   



XIII.



Záverečné vyúčtovanie



1. Záverečným vyúčtovaním sa rozumie vyúčtovanie po skončení doby nájmu. Záverečné vyúčtovanie sa uskutoční po ukončení nájomnej zmluvy najneskôr však do 30 dní. V prípade preplatku zo strany nájomcu, je prenajímateľ povinný tento preplatok dobropisovať nájomcovi. V prípade nedoplatku zo strany nájomcu, je nájomca povinný tento nedoplatok uhradiť prenajímateľovi. 



2. Záverečné vyúčtovanie závisí na spôsobe ukončenia nájmu (riadne alebo predčasné ukončenie) a type dojednanej kalkulácie (uzavretá alebo otvorená), ktorá je definovaná v zmluve. V prípade otvorenej kalkulácie závisí aj od počtu ukončených nájomných zmlúv.  



3. Ak dôjde k riadnemu ukončeniu nájmu z dôvodu dosiahnutia celkového počtu najazdených km pred uplynutím doby nájmu, je prenajímateľ oprávnený v záverečnom vyúčtovaní uskutočniť vyúčtovanie odpisov podľa skutočnej doby nájmu, t.j. vyúčtovať zostávajúce odpisy podľa doby nájmu, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve.



4.
V prípade riadneho ukončenia nájmu (podľa čl. XII, ods. 3 VOPOL), pokiaľ bola s nájomcom dojednaná zmluva s uzavretou kalkuláciou, keď riziko prevádzkových nákladov (nákladov na údržbu opravy a pneuservis, ktoré hradil prenajímateľ za nájomcu, v rozsahu dojednanom zmluvou) a riziko z predaja vozidla je na strane prenajímateľa, sa záverečné vyúčtovanie uskutoční  nasledovne:



· uskutoční sa vyúčtovanie podľa skutočného počtu najazdených kilometrov - sadzba za viac/menej najazdených kilometrov, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve, bude vynásobená kilometrami nad alebo pod stanovený limit. Toto vyúčtovanie sa uskutoční ak rozdiel medzi plánovaným kilometrovým priebehom a skutočným stavom najazdených kilometrov nie je väčší než 10.000;



· uskutoční sa vyúčtovanie podľa skutočného počtu najazdených kilometrov a skutočnej doby nájmu – rekalkulácia. Toto vyúčtovanie sa uskutoční, ak rozdiel medzi plánovaným kilometrovým priebehom a skutočným stavom najazdených kilometrov je väčší než 10.000;


· uskutoční sa vyúčtovanie skutočných nákladov na čerpanie náhradného vozidla s predplatným za túto službu, ak bolo predplatné zahrnuté v nájomnom  



5.
V prípade predčasného ukončenia nájmu (podľa čl. XII, ods. 4 VOPOL), pokiaľ bola s nájomcom dojednaná zmluva s uzavretou kalkuláciou, keď riziko prevádzkových nákladov (nákladov na údržbu opravy a pneuservis, ktoré hradil prenajímateľ za nájomcu, v rozsahu dojednanom zmluvou) a riziko z predaja vozidla je na strane prenajímateľa, sa záverečné vyúčtovanie uskutoční  nasledovne:



· uskutoční sa vyúčtovanie rozdielu medzi účtovnou cenou vozidla, vedeného v účtovníctve prenajímateľa  a predajnou cenou v čase ukončenia nájmu vozidla;



· uskutoční sa vyúčtovanie skutočných prevádzkových nákladov vozidla, pozitívny aj negatívny výsledok znáša nájomca;



· uskutoční sa vyúčtovanie skutočných nákladov na čerpanie náhradného vozidla s predplatným za túto službu, ak bolo predplatné zahrnuté v nájomnom;


· pri krádeži alebo totálnej škode nájomca, pokiaľ nemá dojednané pripoistenie GAP, nesie riziko rozdielu medzi cenou účtovnou a cenou trhovou, nad rámec likvidnej časti plnenia poisťovne. 



6.

V prípade riadneho ukončenia nájmu (podľa čl. XII, ods. 3 VOPOL), pokiaľ bola s nájomcom dojednaná zmluva s otvorenou kalkuláciou, sa záverečné vyúčtovanie uskutoční  nasledovne:



- zúčtovanie sa uskutoční za súbor vozidiel v danom kvartáli po ukončení nájmu od posledného vyúčtovania, najneskôr však do konca kalendárneho roka; pozitívny rozdiel  medzi súčtom nákladov na opravy, údržbu a pneumatiky všetkých vozidiel a predajných cien všetkých vozidiel je dobropisovaný nájomcovi a negatívny rozdiel znáša prenajímateľ; v prípade, že od posledného vyúčtovania je celkový počet ukončených vozidiel menší ako počet stanovený v zmluve, vyúčtovanie sa nezrealizuje a rozdiely predstavujú riziko prenajímateľa, čo znamená, že pri záverečnom vyúčtovaní po ukončení nájmu menšieho počtu vozidiel, aký je stanovený v zmluve; pozitívny aj negatívny rozdiel znáša prenajímateľ.


- ak je dojednaná služba náhradného vozidla, realizuje sa vyúčtovanie podľa skutočných nákladov na čerpanie náhradného vozidla a ich predpokladanej výšky;



- pri odcudzení alebo totálnej škode nájomca, pokiaľ nemá dojednané pripoistenie GAP, nesie riziko rozdielu medzi cenou účtovnou a cenou trhovou, nad rámec likvidnej časti plnenia poisťovne, toto zúčtovanie sa uskutoční najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia poisťovne o totálnej škode na vozidle, alebo 30 dní od obdržania rozhodnutia príslušného orgánu činného v trestnom konaní.



7.
V prípade predčasného ukončenia nájmu (podľa čl. XII, ods. 4 VOPOL), pokiaľ bola s nájomcom dojednaná zmluva s otvorenou kalkuláciou, keď negatívne riziko prevádzkových nákladov (nákladov na údržbu opravy a pneuservis, ktoré hradil prenajímateľ za nájomcu, v rozsahu dojednanom zmluvou) a negatívne riziko z predaja vozidla je na strane prenajímateľa a pozitívne riziko prevádzkových nákladov a pozitívne riziko z predaja vozidla je na strane nájomcu, sa záverečné vyúčtovanie uskutoční  nasledovne:



· uskutoční sa vyúčtovanie skutočných prevádzkových nákladov vozidla, pozitívny aj negatívny výsledok znáša nájomca


· uskutoční sa vyúčtovanie skutočných nákladov na čerpanie náhradného vozidla s predplatným za túto službu, ak bolo predplatné zahrnuté v nájomnom  



· uskutoční sa vyúčtovanie rozdielu medzi účtovnou cenou vozidla, vedeného v účtovníctve prenajímateľa  a predajnou cenou v čase ukončenia nájmu vozidla;



· pri krádeži alebo totálnej škode nájomca, pokiaľ nemá dojednané pripoistenie GAP, nesie riziko rozdielu medzi cenou účtovnou a cenou trhovou, nad rámec likvidnej časti plnenia poisťovne. 



8. V prípade predčasného ukončenia nájmu na základe žiadosti nájomcu je prenajímateľ oprávnený vyúčtovať jednorazový poplatok vo výške 332,- EUR.


9. Prenajímateľ je oprávnený vyúčtovať nájomcovi za služby, ktoré nie sú súčasťou resp. sú poskytnuté nad rámec týchto VOPOL, zmluvy alebo nájomnej zmluvy, poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov.  



XIV.



Zmluvné pokuty a náhrada škody



1.

Bez ohľadu na ostatné dojednania, obsiahnuté v týchto VOPOL, prenajímateľ má, pri porušení zmluvných povinností nájomcom, právo od nájomcu požadovať:



-  
preukázateľné náklady, spojené s vymáhaním splnenia povinností alebo spojené so splnením povinností namiesto nájomcu, alebo náklady vzniknuté porušením povinností nájomcom;



-
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s platením splátok nájomného, respektíve iného finančného záväzku;



- 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z obstarávacej ceny vozidla, za porušenie povinností, vyplývajúcich z týchto VOPOL, najmä čl. XII, ods. 7, odrážky 2-5; 



· náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov, pokiaľ prenajímateľovi vznikla škoda v dôsledku nesplnenia, respektíve porušenia zmluvnej povinnosti nájomcom; 



· v prípade predčasného ukončenia zmluvy prenajímateľom z dôvodu porušenia zmluvy a týchto VOPOL pokutu vo výške jednej mesačnej splátky uvedenej v nájomnej zmluve.



2. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody, spôsobenej porušením povinnosti nájomcu v plnom rozsahu.



XV.



Záverečné ustanovenia


1.
Tieto VOPOL sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení VOPOL.



2. Nájomca, čiže štatutárny zástupca právnickej osoby, resp. splnomocnená osoba právnickej osoby, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), dáva prenajímateľovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, uvedených v zmluve, nájomnej zmluve, ako aj v iných podkladoch, súvisiacich s týmto zmluvným vzťahom, v informačnom systéme prenajímateľa, za účelom poskytovania služieb operatívneho leasingu. Zároveň nájomca výslovne súhlasí s poskytnutím všetkých vyššie uvedených údajov RAI Internacional s.r.o. Tento súhlas platí za daný po celú dobu trvania zmluvy a nájomnej zmluvy, resp. po dobu do splnenia všetkých povinností a záväzkov nájomcu, vyplývajúcich zo zmluvy a nájomnej zmluvy a tiež na dobu, určenú osobitnými právnymi predpismi. Počas vyššie uvedenej doby nie je možné tento súhlas zo strany nájomcu odvolať. Nájomca prehlasuje, že bol v súlade so zákonom, poučený o svojich právach a o povinnostiach prevádzkovateľa – prenajímateľa, najmä o jeho práve prístupu k osobným údajom a zodpovednosti za ich porušenie. 



3. Nájomca je povinný bez vyzvania najneskôr do 30.6. každého kalendárneho roka, resp. kedykoľvek na základe výzvy prenajímateľa, poskytnúť prenajímateľovi informácie o svojich hospodárskych pomeroch a predložiť účtovné podklady za príslušný a predchádzajúci rok, resp. aj za iné obdobie (najmä súvahu, výkaz ziskov a strát, prílohy k účtovnej závierke, výročnú správu, daňové priznanie k dani z príjmov atď.).


4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy zoznámili s jej obsahom a obsahom týchto VOPOL a tieto sú pre ne určité a zrozumiteľné a že zmluva je uzatváraná vážne, podľa ich pravej a slobodnej vôle a nie v tiesni či za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripojujú osoby oprávnené konať za zmluvnú stranu pod  zmluvu a tieto VOPOL svoje vlastnoručné podpisy. 



5. Tieto VOPOL sú platné a účinné podpisom zmluvnými stranami.



6. Všetky písomnosti, určené prenajímateľovi, budú zasielané na poslednú známu adresu sídla prenajímateľa, ak nebude dojednané inak. Nájomca je povinný bezodkladne nahlásiť akúkoľvek zmenu obchodného mena, sídla, korešpondenčnej adresy alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.



7. Nájomca berie na vedomie, že všetky zásielky prenajímateľa budú zasielané predovšetkým doporučene na poslednú známu adresu nájomcu; v prípade vrátenia zásielky ako nedoručenej, účinky doručenia nastanú v tretí deň od uloženia zásielky na pošte a v prípade, ak nájomca odmietne zásielku prenajímateľa prevziať, považuje sa táto za doručenú okamihom takéhoto odmietnutia. Ostatné zásielky sa považujú za doručené okamihom ich prevzatia nájomcom, inak v piaty deň odo dňa ich odoslania na adresu nájomcu.


8. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený v priebehu zmluvného vzťahu postúpiť svoju pohľadávku voči nájomcovi tretej osobe. 



9. V prípade nezrovnalostí medzi textami zmluvy, nájomnej zmluvy a VOPOL v anglickom a slovenskom jazyku, slovenský text je rozhodujúci.



10. Tieto VOPOL zaväzujú aj právnych nástupcov zmluvných strán.


V ................, dňa...................


V ..............................., dňa.................



RAI Internacional, s.r.o. 

           




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



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



Ivan Romano Rajčok








konateľ
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Zmluva o nájme vozidiel a správe vozového parku



(rámcová zmluva)



zmluvné strany:



Obchodné meno :    RAI  INTERNACIONAL, s.r.o.



Sídlo:                       Nám. Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica



V zastúpení :           Ivan Romano Rajčok 


Bankové spojenie : Tatrabanka a.s., Banská Bystrica



Číslo účtu :             2626779852/1100



IČO :                      36629855



IČ DPH :                SK2021878122



Zapísaná v obch. registri OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 9675/S, odštepný závod Bratislava, Galvaniho 28, 821 04 Bratislava  


( ďalej len „prenajímateľ“)



a



Obchodné meno :


Sídlo:






V zastúpení: 





Bankové spojenie: 



Číslo účtu:



IČO: 



IČ DPH: 



Zapísaná v obch. registri OS 



( ďalej len „nájomca“)



Preambula



· Podnikateľská činnosť prenajímateľa spočíva v nájme osobných a úžitkových vozidiel (ďalej len spoločne „vozidlá“) a v poskytovaní služby správy vozového parku v rozsahu a spôsobom  uvedenom vo Všeobecných zmluvných podmienkach nájmu vozidiel a správy vozového parku a v Doplnkovej zmluve definovanej nižšie. Vozidlá sú zakúpené výhradne z oficiálnych zdrojov, t.j. od oficiálne zaregistrovaných dovozcov a predajcov vozidiel, za účelom ich užívania právnickými a fyzickými osobami, ktoré chcú využívať službu nájmu vozidiel. Službu správy vozového parku poskytuje prenajímateľ nielen nájomcom vozidiel ale aj ako samostatnú službu bez ohľadu na využitie služby nájmu vozidla, t.j. aj pre vozidlá, ktoré nie sú vo vlastníctve prenajímateľa.



· Nájomca si želá podľa potreby prenajímať si vozidlá od prenajímateľa a súčasne má záujem o zabezpečenie správy vozového parku prípadne ďalších zvolených prevádzkových služieb pre prenajímané vozidlá v rámci služby správy vozového parku v rozsahu a spôsobom uvedenom v tejto zmluve a jej prílohách.



· Nájomca a prenajímateľ si želajú uzavrieť túto rámcovú zmluvu o nájme vozidiel a správe vozového parku (ďalej len „Rámcová zmluva“) a stanoviť podmienky, na základe ktorých bude prenajímateľ nájomcovi prenajímať vozidlá a poskytovať správu vozového parku v súlade s Všeobecnými zmluvnými podmienkami nájmu vozidiel a správy vozového parku a Doplnkovou zmluvou, ktorá je definovaná nižšie.



Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu Rámcovej zmluvy:



Článok 1


1.1 Prenajímateľ bude v súlade s touto Rámcovou zmluvou a Všeobecnými zmluvnými podmienkami nájmu vozidiel a správy vozového parku poskytovať nájomcovi nájom vozidiel a správu vozového parku v rozsahu uvedenom v Doplnkovej zmluve. Na každé jednotlivé vozidlo bude uzavretá samostatná Doplnková zmluva v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Rámcovej zmluve a textom Všeobecných zmluvných podmienok nájmu vozidiel a správy vozového parku.



Článok 2


2.1
Doplnková zmluva tvorí prílohu Rámcovej zmluvy a špecifikuje podmienky nájmu a správy vozového parku pre každé jednotlivé vozidlo v súlade s podmienkami Rámcovej zmluvy a podmienkami záväznej objednávky (pozri bod 1.1 a 1.2. Všeobecných zmluvných podmienok nájmu vozidiel a správy vozového parku) a výšku pravidelnej splátky nájomného za vozidlo a splátky za správu vozového parku.



2.2 Doplnková zmluva obsahuje najme identifikáciu vozidla, dohodnutú dobu nájmu, predpokladaný ročný objem najazdených kilometrov vrátane poplatku za nadlimitné kilometre,  deň vzniku nájmu, nájomné a splátku za správu vozového parku, výška spoluúčasti na škode.



2.3 Doplnková zmluva sa uzatvára na základe stretu dvoch jednostranných právnych úkonov zmluvných strán. Najskôr prenajímateľ zašle nájomcovi kalkuláciu vo formalizovanej podobe ním určenej. Kalkulácia je ponukou k záväznej objednávke vozidla a služby správy vozového parku. Táto objednávka sa považuje po jej podpise nájomcom a doručení prenajímateľovi za ponuku na uzatvorenie Doplnkovej zmluvy. Objednávka je pre nájomcu záväzná a neodvolateľná po dobu 5 týždňov. Prenajímateľ zašle nájomcovi následne dokument nazvaný „Potvrdenie objednávky“. Tento právny úkon prenajímateľa sa považuje za prijatie ponuky nájomcu na uzatvorenie Doplnkovej zmluvy. Doplnková zmluva vzniká okamihom doručenia „Potvrdenia objednávky“ nájomcovi.



2.4 Právnymi úkonmi vymedzenými v bode 2.3., touto Rámcovou zmluvou a Všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej tiež „zmluva“ alebo „zmluvný vzťah“), sú určené všetky podstatné náležitosti a skutočnosti zmluvného vzťahu s nájomcom s tým, že:



O účinnosti Doplnkovej zmluvy platí:



Účinnosť Doplnkovej zmluvy je v súlade s Všeobecnými zmluvnými podmienkami odložená na deň odovzdania vozidla nájomcovi, najdlhšie na posledný deň lehoty, v ktorej je nájomca povinný si vozidlo prevziať. Dohoda o predpokladanom dátume odovzdania je obsiahnutá vo vyššie uvedených právnych úkonoch zmluvných strán. Konečný dátum sa odvíja od termínu dodania zo strany dodávateľa vozidla. Dohodnutá doba nájmu vozidla a zabezpečenia správy vozového parku začína plynúť odo dňa účinnosti konkrétnej Doplnkovej zmluvy.



Článok 3



3.1 Právne vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami sa riadia podmienkami obsiahnutými vo Všeobecných zmluvných podmienkach nájmu vozidiel a správy vozového parku (ďalej len „Všeobecné podmienky“). Nájomca vyhlasuje, že sa oboznámil podrobne s textom Všeobecných podmienok. Všeobecné podmienky obsahujú platné a záväzné ustanovenia, ktorými sa zmluvné strany budú riadiť s poukazom na § 273 Obchodného zákonníka.



3.2 V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi obsahom tejto Rámcovej zmluvy a Všeobecných podmienok sú rozhodujúcimi podmienky a dohody v Rámcovej zmluve. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi obsahom Rámcovej zmluvy a Doplnkovej zmluvy sa považujú za rozhodujúce ustanovenia Doplnkovej zmluvy.



Článok 4


4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cenových podmienkach uvedených v Doplnkovej zmluve.



4.2  Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkové služby uvedené v Doplnkovej zmluve, ktoré boli nájomcom dohodnuté v rámci služby správy vozového parku, obstará prenajímateľ. Prenajímateľ je oprávnený priebežne novelizovať Doplnkovú zmluvu, pokiaľ sa jedná o rozsah poskytovaných prevádzkových služieb stanoviť ceny novo poskytovaných prevádzkových služieb. Novelizovanú Doplnkovú zmluvu preloží (zašle) prenajímateľ nájomcovi, ktorý je povinný sa s novelizovanou Doplnkovou zmluvou oboznámiť a v lehote do 15 dní od jej doručenia písomne vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s predloženým novelizovaným znením Doplnkovej zmluvy. Pokiaľ nájomca prejaví v tejto lehote súhlas s novelizáciou Doplnkovej zmluvy alebo pokiaľ sa k nej v tejto lehote nevyjadrí, platí, že nové znenie Doplnkovej zmluvy je pre obe zmluvné strany záväzné s účinnosťou odo dňa určeného v novelizovanej Doplnkovej zmluve. V súvislosti so zmenou Doplnkovej zmluvy a v náväznosti na novo poskytované prevádzkové služby je prenajímateľ oprávnený uskutočniť zodpovedajúce úpravy v znení Všeobecných podmienok.


4.3 Zmluvné strany sa dohodli na výške spoluúčasti na škodách v rámci správy vozového parku, ako je uvedené v Doplnkovej zmluve. Rozdiel medzi škodou vzniknutou na strane prenajímateľa a prípadným poistným plnením alebo škodu nekrytú poistným plnením znáša nájomca.


Článok 5


5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú vzájomne informovať o všetkých závažných zmenách, ktoré môžu mať vplyv na schopnosť ktorejkoľvek zmluvnej strany plniť svoje záväzky. Ide napríklad, ale nielen, o zmeny v spoločnosti, akými sú napr. zmena obchodného sídla alebo štatutárnych zástupcov spoločnosti, prevod/prechod väčšiny vlastníckych podielov v dôsledku zlúčenia, splynutia, rozdelenia alebo nadobudnutia obchodných podielov treťou osobou, rozhodnutie o zrušení spoločnosti alebo o predaji podniku alebo časti podniku, zánik alebo odňatie poverenia na výkon podnikateľskej činnosti a pod. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť informovať o vyššie uvedených zmenách, nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť druhej zmluvnej strane v dôsledku neinformovanosti.



5.2 Ak dôjde v priebehu trvania Rámcovej zmluvy k výraznému zhoršeniu ekonomickej situácie nájomcu alebo nastanú okolnosti, prípadne budú prijaté rozhodnutia takej povahy a významu (napr. vstup spoločnosti do likvidácie), ktoré môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť činnosť nájomcu a jeho ekonomickú situáciu, alebo ak dôjde k zmene väčšinového vlastníka (vlastníkov) nájomcu, sa nájomca zaväzuje informovať prenajímateľa o vyššie uvedených skutočnostiach.



Článok 6


6.1 Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu písomným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 60 dní a začne plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede. Výpoveď alebo ukončenie tejto Rámcovej zmluvy nemá samo o sebe vplyv na platnosť doposiaľ uzavretých Doplnkových zmlúv a záväzných objednávok nových vozidiel, iba ak by sa vyskytli skutočnosti, ktoré oprávňujú prenajímateľa odstúpiť od Doplnkových zmlúv v súlade so Všeobecnými podmienkami.



Článok 7


7.1 Akékoľvek spory, nejasnosti alebo nároky vyplývajúce z tejto Rámcovej zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo jej dodatkami rovnako ako prípady porušenia tejto Rámcovej zmluvy, budú riešené najskôr cestou dohody, inak o sporo rozhodne príslušný všeobecný súd.


Článok 8



8.1 Rámcová zmluva, Doplnkové zmluvy a Všeobecné podmienky a ich prípadné prílohy a dodatky sa budú riadiť a budú podliehať výkladu v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.



Článok 9



9.1 Táto Rámcová zmluva je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán bez ohľadu na to, či u niektorej zo strán tejto Rámcovej zmluvy došlo k premene, zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu alebo k prevodu väčšiny vlastníckych podielov na inú spoločnosť resp. k inej právnej skutočnosti, ktorý má obdobný účinok.



Článok 10


10.1 V prípade, že sa ktorákoľvek z dohôd alebo ustanovení tejto Rámcovej zmluvy ukážu byť v ľubovoľnom rozsahu neplatnými, neúčinnými resp. nevykonateľnými, bude táto dohoda alebo ustanovenie nahradené takým platným, účinným a vykonateľným dohovorom alebo ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v t tejto Rámcovej zmluve. Ostatné ustanovenia zostanú nedotknuté.



Článok 11 


11.1 Táto Rámcová zmluva a jej dodatky môžu byť zmenené, upravené alebo doplnené iba v písomnej forme na základe dohody oboch zmluvných strán. Tým nie je dotknutá platnosť ujednaní podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.



Článok 12


12.1 Táto Rámcová zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.



12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmluvná alebo obchodná korešpondencia bude prebiehať faxom, elektronickou poštou, listovými alebo doporučenými listovými zásielkami, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. V prípade listových a doporučených listových zásielok je korešpondenčnou adresou adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy. V prípade pochybností o doručení platí, že zásielka, ktorá bola riadne doručovaná, bola doručená piatym dňom po jej predložení poštovému doručovateľovi. Všetky spôsoby doručovania sú rovnocenné a majú rovnakú platnosť a záväznosť.



V Spišskej Novej Vsi, dňa:




V Banskej Bystrici, dňa:



Podpísal



Za nájomcu :






Za prenajímateľa : 



____________________




____________________











RAI – Internacional s.r.o



PAGE  


5





				2021-10-25T08:12:35+0200

		EKS PDF PODPIS









		2021-10-25T10:08:01+0200
	EKS PDF PODPIS




