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pRÍKAZNÁ zMLuvA  č. .4..!T wo/o2/2o2imL-Ksvo

uzatvorená podl'a ustanoveria § 724 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. -Občiansky zákonnĺk
k zabezpečeriu prĺležitostného spoločného verejného obstarávania  v zmysle Zákona

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávam' a o 2mene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,Zákon o VO")

(ďalej len .Zmluva")

1.  Zmluvné strany

1.1.  Pľíkazca
Názov príkazcu:
Sídlo:

ľč8:Stúpení:
DIČ:
Bankové spojenie IBAN:
Banka:
Tel. kontakt:
E-mail:
Webová stránka:

/d'alej len „prikazca"/

1.2.  Pr[kazník
Názov organizácie:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spoj. IBAN:
Banka:
Tel. kontakt:
E-mail:

Obec Vinohrady nad Váhom
Obecný úrad, 925  55   Vinohrady nad Váhom 355
Ing. Eva Hanusová, starostka
00306304
2021002357
SK89 0200 0000 0009 2302  8132
Všeobecná úverová banka, a.s.
+42131789 92 42, +421903  406 030
starostka@vinohradynadvahom.eu
www.vinohradynadvahom.eu

Združenie miest a obci', región JE Jaslovské Bohunice
Ulica Paulínska 513/20, 917 01  Tmava
Mgr. Maroš Sagan, PhD. -predseda združenia
31826385
2021 1 77246
SK46 0900 0000 0050 5718  7198
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
+42133  55117 35, +421905  399 636

zmo@zmo.sk

/d'alej len „príkaznĺk"/

1.3. Dodávateľ služby verejného obstarávania
Názov organizácie:
Sĺdlo:

ľč#Pení,
DIČ:
Bankové spojenie IBAN:
Banka:

KOMUNAL SERVIS -Verejné obstarávanie, s.r.o.
Mládežnícka 24, 934 01   Levice
Mgr. Patrícia Popovičová, konateľka
53065778
2121246831

SK03 5600 0000 0065 2496 8001
Prima banka Slovensko, a.s.

/d'alej len „dodávatel' služby VO"/
/d:?]eá !`en „.zmluvné §trany"/ _.
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2. Úvodné ustanovenia

2.1.   Príkazník  sa  touto  Zmluvou  zaväzuje,   že  pre  príkazcu  zabezpečí  výkon  verejného
obstarávania  na  nákup  zemného  plynu  vo  vlastnom  mene  v zmysle  ustanovení  tejto
Zmluvy.

2.2. Príkazník zabezpečí výkon verejného obstarávania prostredníctvom dodávateľa služby VO,
s ktorým uzatvoril Zmluvu o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/02/202M'L-
KSVO.

2.3.  Výsledkom procesu  verejného  obstarávania bude  Rámcová  dohoda  o združenej  dodávke
zemného  plynu uzatvorená  medzi  príkazníkom  a úspešným  uchádzačom  v zmysle  §  83
Zákona o VO s dobou platnosti 24 mesiacov odjej podpisu.

3. Predmet obstarávania

3.1.    Predmetom    prfležitostneho    spoločného    verejného    obstarávania    organizovaného
prikazníkom je dodávka tovani - zemného plynu vrátane skoordinovania a zabezpečenia
prpravy  a distribúcie plynu a poskytovanie systémových služieb  v kvalite garantovanej
technickými   podrierikami   prevádzkovatel'a   distribučnej    sústavy   vrátane   prevzatia
zodpovednosti zži odchýlku pre  odbemé  miesta príkazcov  s  predpokladanou  spotrebou
určenou na  základe  skutočnej  spotreby  v  predchádzajúcom  uzatvorenom  fákturačnom
ot)dobí v trvani' jedneqo kalendámeho alebo technického roka s rozdelením na nasledovné
tarifiié pásma:

3 .1.1. Tarifiiá skupina 1 -do 2.13 8 klňqi vrátane
3 .1.2. Tarifiiá skupina 2 -nad 2.138 kwh -do 18.173 kwh vrátane
3.1.3. Tarifiiá skupina 3 -nad 18.173 kwh -do 42.760 kwh vrátane
3.1.4. Tariíhá skupina 4 -nad 42.760 kwh -do 69.485 kwh vrátane
3 .1.5. Tarifiiá skupina 5 -nad 69.485 kwh -do 85.000 kwh vrátane
3 .1.6. Tarifiiá skupina 6 -nad 85.000 kwh -do 100.000 kwh vrátane
3 .1.7. Tarifiiá skupina 7 -nad 100.000 kwh -do 300.000 kwh vrátane
3.1.8. Tarifiiá skupina 8-nad 300.000 kwh -do 641.400 kwh vrátane
3.1.9. Tarifiiá skupina 9 -nad 641.400 kwh  -do 2.000.000  kwh vrátane
3.2.  Príkazca  i)redpokladá  rovnakú  spotrebu  zemného  plynu  aj  v nasledujúcom  zmluvnom

období a zároveň žiada príkaznĺka, aby interval - rozpätie skutočne odobratého množstva
zemného  plynu  bez  uplatnenia  sankciĺ  zo  strany  budúceho  dodávateľa  bol  v každom
fáktuačnom  období  vrozmedzí    min.  +/-20°/o,  t.j.  min.  od  80  do  120  %  zo  súčtu za
zmluvneného možstva zemného plynu v rámci všetkých odbemých miest príkazcu.

3.3.  Zásobovanie  odbemých  miest  s  predpokladanou  spotrebou  zemného  plynu  požaduje
prikazca  realizovať   fomou  združenej   dodávky   na  zmluvné  obdobie   od  ukončenia
viazanosti so súčasným dodávatel'om na obdobie 24 mesiacov.

4. Cena za poslqrtnutie služby

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytnutú službu vo výške 400,00 EUR.
4.2.  Cena za poskytnutú  službu uvedená v predchádzajúc,om bode je pevná a zahŕňa všetky

výdavky spojené  s uskutočnením verejného obstai.ávania.
4.3.  Cenu za posky{nuté  služby  uhradí príkazca na   účet dodávatel'a VO  na základe Íáktúry

vystavenej dodávatel'om VO s temínom splatnosti do 30 dní.
4.4.   Dodávateľ   služby   VO   je   oprávnený   vystavit'   fáktúm   po   odovzdaní   kompletnej

-`. `       dokmentácie   zverejného   obstarávania.apo~predložení  .návrhu   Rámcovej  -dohody

o združenej dodávke zemného plynu na podpis príkazníkovi v Zákonom stanovenej lehote.



. Práva a povinnosti prikazcu

5.1. Príkazca sa na účely zabezpečenia výkonu verejného obstarávania zaväzuje dodávateľovi
sluzbyvoposkytnúťnasledujúceúdaje:

5.1.1. identifikačné, kontaktné a fäkturačné údaj e vlastiiej organizácie,
5.1.2. údaje o platnosti a účimosti zmlúv so súčasným dodávatel'om zemného plynu,
5.1.3.identifikačnéúdajeodbemýchmiestpríkazcu,
5.1.4.    údaje    o    skutočnej    spotrebe   zemného   plynu   v   predchádzajúcom   uzatvorenom

fákturačnom   období   vtrvaní   jedného   kalendámeho    alebo   technického   roka   na
j ednotlivých odbemých miestach príkazcu a

5.1.5. údaje o cene v štruktúre cenových podpoložiek (regulovaných aj neregulovaných URSO)
za skutočne odobratý zemný plyn v predchádzajúcom uzatvorenom fákturačnom období
v trvaní  jedného   kalendámeho   alebo   technického   roka   na  jednotlivých   odbemých
miestach pnkazcu.

5.2.  Príkazca sa zaväzuje uzatvoriť Zmluvu o združenej  dodávke zemného plynu s úspešným
uchádzačom  -  budúcim  dodávatel'om ,  ktorý  sa  v rámci  verejného  obstarávania v poradí
uchádzačov  umiestni  na prvom mieste  a s ktorým pnkazník uzatvori  Rámco\ú  dohodu
o združenej dodávke zemného plynu.

6. Pi.áva a povinnosti prikaznĺka

6.1.  Príkaznĺk  využije  a uplatní  všetky  svoje  2nalosti  a  skúsenosti  na  to,  aby  obstarávanie

:3*bhs::ľxL=ýbo::eľmkeotnzmákéáfl,asp:ähdýcphož:áFvy:tpt:ecdÉscokvés:o#sčknejrpeäu±gé
podl'a špecifikácie prikazcu.

6.2.    Príkamík  do  ukončenia procesu  verejného  obstarávania vo  vlastnom  mene  zabezpečí
výkon  všetkých  právnych  úkonov  v  zmysle  Zákona  o VO  okrem podpísania  Zmluvy
o združenej  dodávke zemného plynu, ktoré je v právomoci príkazcu.  Ukončenie procesu

ye?ejvnäáí.pag:s::dáávväiaanvagriihoeizgeänasÉávaa=3reJJn:säomúgdeuria.roevy;Selree#
obstarávanie (UVO), resp. zverejnením lnfomácie o výsledku verejného obstarávania na
UVO v pripade zadávania podlimitnej zákazlqr bez využitia elektronického trhoviska.

6.3.  Prikaznĺk  po  uzatvorení  Rámcovej  dohody  o združenej  dodávke  zemného  plynu  a  po
ukončení   procesu   verejného   obstarávania   nezodpovedá   za   ďalšie   postupy   aúkony
smerujúce  k uzatváraniu  Zmlúv  o združenej  dodávke  zemného  plynu medzi  s úspešným
uchádzačom  - budúcim dodávateľom a príkazcom,  pokial'  sa zmluvné  strany nedohodnú
inak.

6.4. Príkazník po ukončení verejného obstarávania od dodávateľa služby VO prostredníctvom
preberacieho protokolu prevezme dokumentáciu z verejného obstarávania a  v zmysle § 24
odst.1   Zákona   zabezpečí   jej   archiváciu.   Ak   prikazca   požiada   onahliadnutie   do
dokumentácie  prípadne  prejaví  záujem  o vyhotovenie  fotokópie  z jej  jednotlivých  častí,
prikazník mu to bezodkladne umožní.



7.Právaapovinnostidodávatel'aslužbyVO

71Dodávatel'službyVOsazaväzuje,žepočasrealizácieprocesuverejnéhoobstarávania
dodržívšetkyustanoveniaZákonaoVO.

7.2.DodávateľslužbyVOsazaväzuje,žepočasreálizácieprocesuverejnéhoobstarávania
budekonaťvsúladesozáujmamipríkazníkaapríkazcusozretel'omnahospodámosť
a  ekonomickú efektívnosť.

7.3.  Dodávatel'  služby  V0  sa  zaväzuje,  že  zachová  mlčanlivost'  vo  veciach  týkajúcich  sa
údajovpríkazníkaapríkazcuaoichmajetkovýchpomerochsktorýmisadostddostyku
azároveň   zabezpečí,   aby   k   spracovávaným   údajom   nemali   prístup   tretie   osoby.
Ustanovenietohtočlánkusanevzťahujenaúdaje,ktoréjedodávatel'službyVOpovinný
zverejniťv2mysleZákonaoVO,álebojepovimýuvádzaťvpríslušnejdokumentácií

7.4.Eoosffiffituet,:js=juÉeymť%mst=;=tšFäč:mzkonomsmovenej[ehotepred,ožprkaznkoví
Rámcovúdohoduozdruženejdodávkezemehoplynunapodpis.Ostatnúdokumentáciu

3;v;.ghtig:ĺädvov:1:g;ät:r:ää?Eľ:;ÉiustjvtioF:ee=uÉ:á:;ooaäjŤ:e:d;
zadávanía  nadmtnej  zákažky,  alebo  i]o  zverejneri  infomácie  o výsledku  verejného
obstarávanianaUVOvi)rípadezadávaniapodlimitnejzákažky.

7.5.Dodávatel'službyVOsazaväzuje,ževlehotedo15pracovnýchdnípopodpiseRámcovej
dohodyozdruženejdodávkezemnéhoplynuzašlenakontaktnúe-mailowadresupríkazcu
jej elektronickú kópiu.

8.    Spoločné a záverečné ustanovenia.

8.1.Zmluvnéstranysazaväzujú,žesibudúdôsledneplriťvzájomnúoznamovaciupovinnosť
o*ýchkol'vekokolnostiach,majúcichvplyvnasplneniezmluvnéhozáväzku

8.2.  Vžťahy  neupravené  touto  Zmluvou  sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami  Občianskeho
zákonnftq  najmä  ustanovenia  §  724  až  §732,  resp.   §   566  a  následne  Obchodného
zákonníka.

8.3.  V  prípade  porušenia niektorého  z  ustanovení  uvedených  v  tejto
zmluvnýchstránmajúostatnézmluvnéstranyprávoodZmluvys

Zmluve  niektorou  zo
okarnžitou platnosťou

8.4.Ktorákol'vekzozmluvnýchstránmáprávookamžiteodstúpiťodtejtoZmluvyajvprípade
písorme o dstúpiť.

gmĺmgo=taná;[#ípnoav]evhe:ejonséohbougs:=ĺ:cášoge]bť:vp=ľ:dťsá3gtoovčnoébhsotmzá[:t=+Fá
zaujatostivovzt'ahukuchádzačom.

8.5.TátoZmluvasauzatváranadobuurčitút.jnaobdobieodzačatiadoukončeniaprocesu
verejnéhoobstarávaniadefinovanéhozvolenýmpostupomataxatívneučenomZákonom

8.6.  Všetky  zmeny  a  doplnky  tejto  Zmluvy  musia  byť  vyhotovené  po  vzájo"ej  dohode
oVO.

zmluvnýchstránvýhradnevofomepísoimýchdodatkov,ktorésastanúpopodpise
všetkýmizmluvnýmistranamineoddelitel'nousúčast'outejtoZmluvy.

8.7.  Táto  zmluva je  vyhotovená  v  troch  vyhotoveniach  s platnosťou  originálu.  Po  jednom
vyhotoveníobdrzpríkazca,príkazníkadodávatel'službyVO.

•~--8.8.Táto.zmluvanadobúdaplatmsťdňompodpisuvšetkýmizmluvnýmistranamistčínmsť
dňomnasledujúcimpodnijejzverejnenianaintemetovejstránkepríkazcu.



8.9.EDuogáš#[;;[ffí#enT:apRr:3;a;Euú;2žoe]6o,S6o7bgní27ť:jperĺ]sapžaoc]ú6V%oVcĹú::eSsriť2;[cahdeons[ĺg

pri  spracúvaní osobných  údajov a o  voľnom pohybe takýchto  údajov, ktorým  sa zrušuje
smernica  95/46ffis  (všeobecné  nariadenie  o  ochrane  údajov)  (ďalej  len  „Nariadenie")  a
pn'slušnými  slovenskými  prámymi  predpisri.  Osobné  údaje  sa  spracúvajú  za  účelom
identifikácie  Štatutárov  jednotlivých  miest  a obcí,  ktoré  sa  zapájajú  do  VO.   Príkazca
prehlasuje,  že  sa  oboznámil  s  informáciami  o  spracúvaní  jeho  osobných  údajov  podľa
Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach.

8.10.   Zmluvné   strany   vyhlasujú,   že   táto   zmluva   bola   uzatvorená   vážne,   slobodne,   za
obojstrame zrozumiteľných podmienok a Že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, na
znak čoho ju týmto podpisujú.

iiiii=

V    Leviciach    dňa

Dodávateľ služby VO:

Ziiiiii=

V Tmave  dňa

Prĺkaznĺk:

]0 .C . 202/

\--.ver"o--.„
Mlódežní{ko  24




