pŇxaznÁ zut UvA

č. l5

t tzllglpL

lzatsrorenápodťa ustanovenia § 724 a násl. Zákonaé. 4011964 Zb. - Občiansky zakonník
kzabezpeéeniupríležitostného spoločnéhoverejného obstarávania v zmysleZál<onač.
34312015 Z.z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v zneni
neskorších predpisov (ďalej len,,Zákono VO")
(ďalej len,,Zm|uvď')

1. Zmluvné strany
1.1.

Príkazca

pdkazcu:
Sídlo:
V zastupení:
ICO:
DIČ:
Názov

Obec Bohdanovce
Bohdanovce t42,04416 Bohdanovce
Marta Gamrátová o starostka obce
00 323 985
2021235832
Bankové spojenie IBAN: SK6 1 560000000004 1 533000 1
PRIMA BANKA Slovensko, a.s.
Tel.
055l694tl38
bohdanovce@stonline.sk
Webová
www.obecbohdanovce-ke.sk
/ďalej len,rpríkazc^" l

Banka:
kontakt:
E-mail:
stránka:

1.2.

Púkazník

pfikaanlka: Regionálne združenie obcí košice - okolie
Sídlo:
Osloboditeíov 22,04414 Čaňa
V zastúpení:
Michal Rečka-predseda zdrvženia
ICO :
42l0l ll5
DIČ:
20225gg0l8
Nazov

Bankové spojenie

Banka:
Tel. kontakt:
E-mail:

IBAN: SK83

5200 0000 0000 t053 421,7
OTP Banka
05516999206
obeccana@centrum.sk

webová stránka:
/ďalej len,,príkazníW'l
1.3. Doďdvateť služby verejného obstarúvania

Názov

organizácie:

Sídlo:
Víastupení:
ICO:
DIČ:

Komunál - Servis, s.r.o.

Hlavná 3, 080 0l Prešov
Martin Vykukel
5t tl5 026

2l206246t6
Bankové spojenie IBAN: SK33 7500 0000 0040 2569 4t3l
Banka:
ČSOB, a.s.
/ďalej len,,dodávatel' služby VOr l
/ďalej len rrzmluvné strany.'/

2"

Úvodné ustanovenia

2.1" pÁkazník sa touto Zmluvou zavázlje, že pte ptikazcu zabezpeČÍ qikon verejného
obstarávania na niákup zemného plynu vo vlastnom mene v zmysle ustanovení tejto
Zm|uvy.
2.2.púkaznikzabezpeéívýkon verejného obstarávania prostredníctvom dodávateťa sluŽby VO,
s ktorým uzatvoril Zmluvu o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/03l20t9lPL.
2.3. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude Rámcová dohoda o združenej dodávke
iemného plynu lzatvorcná medzi príkazníkom a úspešným lchádzaěom v zmysle § 83
Zákonao VO s dobou platnosti 24 mesiacov od jej podpisu.
3.

predmet obstarávania

3.1. predmetom príležitostnéhospoloěného verejného obstarávania

organizovaného
príkazníkom je dodávka tovaru - zemného plynu vrátane skoordinovartia azabezpeéenia
p..p.urry a distribúcie plynu a poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej
podmienkami prevádzkovateťa distribučnej sústavy vrátane prevzatia
i."t
"i"toYrni za odchýlku pre odberné miesta pdkazcov s predpokladanou spotrebou
zodpovednosti
určenou na záHade skutočnej spotreby v predchádzajícom uzatvorenom fakturaČnom
období v trvaní jedného kalendárneho alebo technického roka s rozdelením na nasledovné

tarifné pásma:
3.1.1. Tarifná skupina 1 - do 2.138 kWh vrátane
3.t.2. Tarifná skupina 2 -nad2.138 kwh - do 18.173 kWh vrátane
3.1.3. Tarifnáskupina3 -nad 18.173 kwh- do42.760 kWhvrátane
3,1.4. Tarifná skupina 4 -nad42.760 kwh - do 69.485 kWh vrátane
3.1.5. Tarifná skupina 5 - nad 69.485 kwh - do 85.000 kWh vrátane
3.1.6. Tarifná skupina 6 - nad 85.000 kwh - do 100.000 kWh vrátane
3.1.7 . Tarifná skupina 7 - nad 100.000 kwh - do 300.000 kWh vrátane
3.1.8. Tarifná skupina 8- nad 300.000 kwh- do 641.400 kWh vrátane
3.l.g.Tarifná skupina 9 - nad 641.400kwh _ do 2.000.000 kwh vrátane
3.2. kíkazca predpokladá rovnakú spotrebu zemného plynu aj v nasledujúcom zmluvnom
období azárovei žíadapríkazníka, aby interval - rcz,pátie skutoěne odobratého množstva
zemného plynu bez uplatnenia sankcií zo strany budúceho dodávateťa bol vkaždom
fakturačnom období v rczmedzí min. +/- 20Yo, tj. min. od 80 do t20 % zo súčtu
zazmluvneného množstva zemného plynu v rámci všetlcých odbemých miest príkazcu.
3.3. Zásobovanie odbemých miest s predpokladanou spotrebou zemného plynu požaduje
ptikazca rca|izovať formou zdnůenej dodávky na znluvné obdobie od ukončenia
viazanosti so súčasnýmdodávatel'om na obdobie 24 mesiacov.
4. Cena za poskytnutie služby

4.!. Zmlllvné strany sa dohodli na cene za poskytnutú službu vo výške 100,00 Eur.
4.2. Cena za poskytnutú službu uvedená v predchádzajúcom bode je pevná a zahířra všetky

výdavky spojené s uskutočnením verejného obstarávania.
4.3. Cenu za poskytnuté služby uhradí ptikazca na účetdodávateloa VO na základe faktúry
vystavenej dodávateťom VO s termínom splatnosti do 30 dní.
4.4. Dodávateť služby VO je oprávnený vystaviť faktúru po odovzdaní kompletnej
dokumentácie z verejného obstarávania a po predložení návrhu Rámcovej dohody
o združenej dodávke zemného plynu na podpis príkazníkoviv Zékonom stanovenej lehote.

5.

Práva a povinnosti pdkazcu

5.1. Príkazca sa na účelyzabezpeěenia výkonu verejného obstarávania zavázlýe dodávateťovi
služby VO poskytnút' nasledujúce údaje:
5.1.1. identifikačné,kontaktné a fakturačnéúdaje vlastnej organizácie,
5.I.2. údaje o platnosti a úěinnosti zmlúv so súčasnýmdodávateťom zemného plynu,
5.1.3. identiťrkaěné údaje odbemých miest pdkazcu,
predchádzajúcom uzatvorenom
5.t.4. údaje skutočnej spotrebe zemného plynu
jedného
kalendárneho
alebo technického roka na
fakturačnom období v trvaní
j ednotlivých odbemých miestach ptíkazcu a
5.1.5. údaje o cene v štrukture cenoqých podpoložiek (regulovaných aj neregulovaných URSO)
za skutočne odobra|ý zemný plyn v predchádzqúcom uzatvorenom fakturačnom období
v trvaní jedného kalendárneho alebo technického roka na jednotlivých odberných
miestach prikazcu.
5,2, Prikazca sa zavázvje uzatvoriť Zmluw o združenej dodávke zemného plynu s úspešným
uchádzačom - budúcim dodávateťom, ktory sa vrámci verejného obstarávania vporadí
uchádzaěov umiestni na prvom mieste a s ktoqým príkazníkuzatvot| Rámcovú dohodu
o združenej dodávke zemného plynu.

o

6.

v

Práva a povinnosti príkazníka

6.1,.Prikazntk využije auplatní všetky svoje znalosti a skúsenosti na to, aby obstarávanie
zemného plynu bolo vykonané podl'a platných právnych predpisov Slovenskej republilry,
aby obstarávaný predmet zá/riazky spíral požadovanétechnické a fuŇčné parametre
podťa špecifikácie príkazcu.
6.2. Príkazníkdo ukončenia procesu verejného obstarávania vo vlastnom mene zabezpeči
výkon všetkých právnych úkonov v zmysle Zái<ona o VO okrem podpísania Zmlvvy
o zdrtůenej dodávke zemného plynu, ktoré je v právomoci príkazcu. ukončenie procesu
VO v pdpade zadávania nadlimitnej zé"ů.azkynastáva zverejnením Ozrámenia o výsledku
verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku Úradu pre verejné
obstarávanie (UVO), resp. zverejnením Informácie o qýsledku verejného obstarávania na
UVOvprípadezadávaniapodlimitnejzát<azkybezvyužitiaelektronickéhotrhoviska.
6.3. Púkazníkpo uzatvorení Rámcovej dohody o združenej dodávke zemného plynu a po
ukončeníprocesu verejného obstarávania nezodpovedá za ďalšie postupy aúkony
smerujúce kuzatváraniu Zmlúv o zdtlňenej dodávke zemného plynu medzi s úspešným
uchádzačom - budúcim dodávateťom a púkazcom, pokial' sa zmluvné strany nedohodnú
inak.

6.4. Pňkazník po ukončeníverejného obstarávania od dodávatel'a služby VO prostredníctvom
preberacieho protokolu prevezíne dokumentáciu z verejného obstarávarna a v zmysle § 24
Zél<ona zabezpeči jej archiváciu. Ak prikazca požiada o nahliadnutie do
odst.
dokumentácie pdpadne prejaví záujem o vyhotovenie fotokópie zjej jednotlivých častí,
príkazník mu to bezodkladne umožní.

l

l.Práva

a povinnosti dodávatel'a služby VO

7.1. Dodávateť služby VO sa zavázuje, že poěas rcalizácie procesu verejného obstarávania

dodtžívšetky ustanoveni a Zál<ona o VO.
7.2. Dodávateť služby VO sa zaváanje, že počas realizácie procesu verejného obstarávania
bude konať v súlade so záujmami príkazníkaa pňkazcu so zreteťom na hospodárnosť a
ekonomiclni efektívnosť.

7.3. Dodávatel, služby Vo sa zavázqe, že zachová mlěanlivosť vo veciach týkajúcich sa
údajov príkazníkaa prikazcu a o ich majetkových pomeroch s ktoqými sa dostal do stYku
spracovávaným údajom nemali pdstup tretie osobY.
urároréř, zabezpeéi, aby
Ustanovenie tohtó čMrrku sa nevďahuje na údaje, ktoré je dodávatel' služby VO povinný
zverejniť v zmysle Zákona o VO, alebo je povinný lvádzať v príslušnejdokumentácií
poskytnutej záuj emcom resp. uchádzačom.
7.4. Dodávateť služby VO sa zaváanje, že v Zákonom stanovenej lehote predloŽÍ príkazníkovi
Rámcovú dohodu o zÁruženej dodávke zemného plynu na podpis. Ostatnú dokumentáciu
z verejného obstarávania dodávateť služby VO administratívne usporiada a následne
odovzdá príkazníkovio ato v lehote do 15 pracovných dní po zverejnení Oznámenia
výsledku ierejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku UVO v PríPade
zadávania naálimitnej zákazky, alebo po zverejnení informácie o qýsledku verejného
obstarávania na UVO v prípade zadávaníapodlimitnej zékazky.
7.5. Dodávateť služby VO sa zavánlje,že v lehote do 15 pracovných dní po podpise Rámcovej
dohody o združenej dodávke zemného plynu zašle na kontaktnú e-mailovu adresu ptíkazul
jej elektronickú kópiu.
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8.

Spoločnéa záverečné ustanovenia.

8.1. Zmluvné strany sazavánajú, že si budú dósledne plnit'vzájomnú oznamovaciu povinnosť
o alcýchkoťvek okolnostiach, majúcich vplyv na splnenie zmluvného závázf<u

8,2. Yďahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Oběianskeho
zákonníka, najmá ustanovenia § 724 až §732, resp. § 566 a následne Obchodného
zákonníka.
8.3. V pdpade porušenia niektorého z ustanovení uvedených v tejto Zmluve niektorou zo
zmluvných strarr majú ostatné zmluvné strany právo od Zmluvy s okamžitou platnostbu
písomne odstupiť.
8.4. ktorakolŤek zo zmluvných strán má právo okamžite odstupiť od tejto Zm|uvy aj v prípade
vytvfuania nátlaku na jeho osobu smerujúce k ovplyvňovaniu výsledkov obstarávania,
porušovania princípov verejného obstarávania, alebo v prípade dodatočného zistenia
zaujatosti vo vďahu k uchádzačom.
8.5. Táto Zmluva salzatvára na dobu určitút j na obdobie od začatia do ukonČenia procesu
verejného obstarávania definovaného zvoleným postupom a taxativne určenom Zákonom

VO.
8.6. Všetky 7.ííLeítya doplnky tejto Zmluvy musia byt' vyhotovené po vzájomnej dohode
zmluvných stran qýhradne vo forme písomných dodatkov, ktoré sa stanú po podpise
všetlcými zmluvnými stranami neoddelitelhou súčasťoutejto Zmluvy.
8.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Po jednom
vyhotovení obdtžíptlkazca,príkazník a dodávateť služby VO.
8.8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetlcými zmluvnými stranami a úěinnosť
o

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stranke pdkazcu.
8.9. Dodávateť služby VO prehlasuje, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady @Ú) 20t6l679 z27. aptlla20\6 o ochrane ffziclcých osób
pri spracúvaníosobných údajov a o vol'nom pohybe talcýchto údajov, ktorým sa zruŠuje
smernica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,J'{ariadenieoo) a
príslušnými slovens§ými právnymi predpismi. Osobné údaje sa spracúvajúza účelom
identifikácie štatutárov jednotlivých miest a obcí, ktoré sa zapájqú do VO. Pňkazca
prehlasujeo že sa oboznámil s informáciami o spracúvaníjeho osobných údajov podťa
Nariadenia, wátane informácií o jeho právach.

8.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená váŽne, slobodneo za
obojstranne zroanmiteíných podmienok aže ich zmluvná volhosť nebola obmedzená, na
znak ěoho ju týmto podpisujú.
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Príkazník:
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osloboditelbv č, 22,044 14 ČAŇA
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Dodávateť služby VO:

