Príloha č. 1

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Predmetom zmluvy je zabezpečenie pravidelného servisu služobných osobných motorových vozidiel
(ďalej len „SOMV“) objednávateľa ako mimoriadne opravy a služby, ktoré zahŕňajú, nie však výlučne:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

komplexný servis SOMV M1, N1 vrátane záručného a pozáručného servisu podľa pokynov
stanovených výrobcom pre dané vozidlo;
opravy vyplývajúce z bežnej prevádzky SOMV, z pohľadu vozidla ako celku, t. j. opravy
karosérie, interiéru, elektrického zariadenia, elektrickej inštalácie, motorových a podvozkových
častí, porúch zistených diagnostikou, vyplývajúce z poistných udalostí (havária, prírodný živel,
krádež a iné druhy poistných udalostí vrátane povinného zmluvného postenia (ďalej len „PZP“),
výmeny auto skiel, kontroly a nastavenia geometrie vozidla;
dodanie tovarov, t. j. dodanie olejov, náhradných dielov a pneumatík, súvisiacich s plnením
zmluvy, pričom dodané tovary budú nové, nepoužité, originálne, alebo kvalitatívne
porovnateľné, certifikované, určené pre značky a typy vozidiel uvedené v prílohe č. 1a zmluvy;
pneuservisné práce;
odtiahnutie nepojazdného SOMV do servisného pracoviska zhotoviteľa, v prípade poruchy
alebo havárie v pracovné dni, v čase od 07:00 do 15:00 hod.
komplexná príprava a kontrola SOMV pred technickou kontrolou a emisnou kontrolou,
vykonanie technickej kontroly a emisnej kontroly;
servisné prehliadky v súlade s Európskou blokovou výnimkou;
likvidácia kvapalín, mazív, pneumatík, neupotrebiteľných dielov a častí po oprave a iného
odpadu vzniknutého opravou SOMV;
zabezpečenie prednostného objednania SOMV do servisu;
spolupráca s poisťovňou pri likvidácií poistných udalostí.

I. SERVIS A ÚDRŽBA SOMV
- bežná údržba a oprava, odstránenie porúch vzniknutých počas prevádzky jednotlivých SOMV,
- oprava a nastavenie pohonného mechanizmu a ďalších mechanických častí SOMV (riadenie,
brzdový systém, tlmiče, prevodovky, systém chladenia, výfukový systém a pod.),
- pravidelné servisné prehliadky v intervaloch stanovených výrobcom (výmena motorového
oleja, filtrov, zapaľovacích sviečok, brzdových obložení, rozvodov a pod.),
- oprava elektrického systému vozidiel (svetlá, poistky a pod.),
- oprava všetkých elektronických systémov, - príprava SOMV na technickú kontrolu a emisnú
kontrolu (ďalej len „TK a EK“),
- diagnostika porúch SOMV,
- servis a plnenie klimatizácií (oprava, dezinfekcia, údržba systému).
II. KLAMPIARSKE A LAKOVNÍCKE PRÁCE
- opravy SOMV po havárii – karoséria a pod. (dvere, zámky, klampiarske a lakovnícke práce),
- výmeny čelných skiel, opravy, výmena ostatných autoskiel (dvere, zadné sklo, spätné zrkadlá),
- iné poškodenia karosérií (škrabance, odreniny a pod.).

III.

TK a EK
- prehliadka pred TK a EK,
- zabezpečenie kompletného výkonu TK a EK SOMV.

IV. ODŤAH, PICK-UP SERVIS, OSTATNÉ SLUŽBY
- zabezpečenie odťahovej služby v pracovné dni, bezplatné odtiahnutie na území Bratislavy
- poskytnutie PICK-UP servisu na požiadanie a bezplatná výpožička náhradného vozidla
rovnakej kategórie,
- bezplatné uskladnenie SOMV v prípade poruchy, alebo havárie,
- administratívne zabezpečenie likvidácie poistných udalostí.

V.

PNEUSERVIS
- Prezúvanie pneumatík – súčasťou prezúvania pneumatík je aj vyvažovanie pneumatík
a) prezúvanie pneumatík hliníkových a plechových diskov do 15“
b) prezúvanie pneumatík hliníkových a plechových diskov nad 15“
- opravy defektov
- uskladnenie pneumatík – sezónne uskladnenie sád pneumatík a kolies (1sada = 4 ks)
- uskladnenie pneumatík na dopárovanie

