
pŇKAZNÁ znnl,wa č. 15/03 l2019lí,L

uzatvorená podťa ustanovenia § 724 a násl. Zéů<onaé. 4011964 Zb. - Oběiansky zákonník
kzabezpeéeniu pfiležitostného spoloěného verejného obstarávania v zmysle Zékonaě.
343l20t5 Z.z, o verejnom obstarávaníao zsnene a doplnení niektoqých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej Len,,Zékon o VO")
(ďalej len,,Zmluvďo)

1. Zmluvné strany

1.1. Pfikazca
Názov príkazcu: Obec Bohdanovce
Sídlo: Bohdanovceé.|42,04416 Bohdanovce
V zastúpení: Marta Gamrátová, starostka obce
ICO: 00 323 985
DIČ: 202t235832
Bankové spojenie IBAN: SK61 5600 0000 0004 1533 0001
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Tel. kontakt: 05516941138
E-mail: bohdanovce@stonline.sk
Webová stránka: www.obecbohdanovce-ke.sk
/ďalej len rrpríkazca"/

1.2. Púkazník
Názov púkazníka: Regionálne združenie obcí Košice - okolie
Sídlo: Osloboditeíov 22,044 t4 Čaňa
V zastupení: Michal Rečka - predseda združenia
ICO : 42 t0l1,1,5
DIČ: 2022599018
Bankové spojenie IBAN: 42l0l Il5
Banka: 2022599018
Tel. kontakt: 05516999206
E-mail: obeccana@centrum.sk
Webová stráŇa:
/ďalej len,,pfikazniP' l

1, 3. D o tl dv ate ť s l užby v e r ej n é h o o b s tar úv an ia
Názov organizácíe: Komunál - Servis, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 3, 080 01 Prešov
V zastúpení: Martin Vykukel - konateť
ICO: 51 lt5 026
DIČ: 2120624616
Bankové spojenie IBAN: SK33 7500 0000 0040 2569 4I3l
Banka: ČSOB, a.s.
/ďalej len,,dodávatel' služby YO" l
/ďalej len,zmluvné strany"/



2. Úvodné ustanovenia

2.1" Ptik<azrtík sa touto Zmluvou zavánlje, b pte ptikazcu zabezpečí výkon verejného
obstarávania na nákup elektrickej energie vo vlastnom mene v zmysle ustanovení tejto
Zmluvy.

2.2.Pikaznlkzabezpeéí výkon verejného obstarávaniaprostredníctvom dodávateťa služby VO,
s ktorým uzafuoril Zmluvu o poskytnutí služby verejného obstarávaniač.YOl}3lz0lglEL.

2.3. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude Rámcová dohoda o zdraženej dodávke

elektrickej energie uzatvorená medzi príkazníkom a úspešnýmuchádzaéom v unysle § 83

Zál<onao VO s dobou platnosti 24 mesiacov od jej podpisu.

3. Predmet príležitostného spoločného verejného obstarávania

3.1. Predmetom príležitostného spoločného verejného obstarávania organizovaného
pdkazníkom je dodávka tovaru - elektrickej energie vrátane skoordinovania a
zabezpeěertta distribuěných služieb a prevzatía zodpovednosti za odchýlku pre odberné
miesta príkazcov s predpokladanou spotrebou určenou na zéklade skutočnej spotreby v
predchádzajúcom uzatvorenom fakturačnom období v trvaní jedného kalendárneho alebo
technického roka s rozdelením na nasledovné kategórie odberu a tarifné pásma:

3.1.1. Administratívne a prevádzkové budovy - Vysoký tarif (VT)
3.1.2. Administratívne a prevádzkové budovy - Nízlry tarif (NT)
3.1.3. Administratívne a prevádzkové budovy - Jednotarif (1T)
3.1.4. Verejné osvetlenie - Vysolcý tarif (VT)
3.1.5. Verejné osvetlenie -Nízky tarif (NT)
3.1.6. Verejné osvetlenie * Jednotarif (1T)

3.2. PtLl<azca predpokladá rovnakú spotrebu elektrickej energie aj v nasledujúcom zmluvnom
období azároveižíadapríkazníka, aby interval-rczpatie skutočne odobratého množstva
elektrickej energie bez uplatnenia sankcií zo strany budúceho dodávateťa bol vkaždom
íbkturačnom období v toz.rctedzí min. +l- 20Yo, tj. min. od 80 do l20 %o zn stňttl
zazm\uvneného množstva elektrickej energie v rámci všetkých odberných miest pdkazcu.

3.3. Zásobovanie odberných miest s predpokladanou spotrebou elektrickej energie požaduje
pňkazca rcalizovať formou zďruženej dodávky na zmluvné obdobie od ukončenia
viazanosti so súěasným dodávateťom na obdobie 24 mesiacov.

4. Cena za poskytnutie služby

4.|.Zmluvné strany sa dohodli na cone za poskytnutú službu vo výške 100,00 Eur.
4.2. Cena za poskytnutú službu uvedená v predchádzajúcom bode je pevná a zallíňa všetky

výdavky spojené s uskutočnením verejného obstarávania.
4.3. Cenu za poskytnuté služby uhradí ptikazca na účet dodávateťa 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 elektrickej energie na podpis príkazníkoví v Zákonom stanovenej
lehote.

5. Práva a povinnosti príkazcu

5.1. Pdkazca sa na úěely zabezpečenia qýkonu verejného obstarávaniazavázlje dodávateťovi
služby VO poskytnúť nasledujúce údaje:



5.1.1. identifikačné, kontaktné a fakturaěné rldaje vlastnej organizácíe,

5.t.2.údaje o platnosti a úěinnosti zmlúv so súěasným dodávateťom elektrickej energie,

5.1.3. ideňtifiliačné údaje odbemých miest príkazcu vrátane kapacity hlavného istiČa,

5.1.4. údaje o skutoěnej spotrebe elektrickej energie v predchádzajúcom uzatvorenom

fakturačnom obdoúí v trvaní jedného kalendámeho alebo technického roka na

j ednotlivých odbemých miestach púkazcu a
5.1.5. udaje o Ó.r" v štrukture cenových podpoložiek (regulovaných aj neregulovaných URSO)

za siotrebovanú elektrickú energiu v predchádzajtrcomuzatvorenom fakturačnom období

v tóaní jedného kalendámeho alebo technického roka na jednotlivých odberných

miestach príkazcu.
5.2. púkazca sa zaván$e uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke elektrickej energie

s úspešným uchádzačom _ budúcim dodávateťom , ktoqý sa v rámci verejného obstarávania

upo.udí-.r.hádzačov umiestni na prvom mieste askto4ým príkazník vzatvon Rámcovú

dohodu o zďrlňenej dodávke elektrickej energie.

6. Práva a povinnosti príkazníka

6.1. príkazník využije auplatní všetky svoje znalosti a skúsenosti na to, aby obstarávanie

elektrickej 
- 
enérgie bolo vykonané podťa platných právnych predpisov Slovenskej

republiky, aby Óbstarávaný predmet zél<azky spiňal požadované technické afunkČné

parametre podťa špecifikácie príkazcu.
6.2. bríkazník do ukončenia procesu verejného obstarávania vo vlastnom mene zabezpeČi

výkon všetkých právnych úkonov v zmysle Zákona o VO okrenr podpísania ZmluvY

o združenej dodávke elektrickej energie, ktoré je v právomoci príkazcu. UkonČenie

procesu Vb v prípade zadávanía nadlimitnej zákazky nastáva zverejnenírrr Oznámenia

o r.yrt.aku u".Ó3rreho obstarávania v Úradnóm vestníku EÚ a vo Vestníku Úradu Pre
verejné obstarávanie (UVO), resp. zverejnením Informácie o výsleclku verejného

obstarávania na UVO v prípade zadávania podlimitnej zákazky bez vyuŽitia

elektronického trhoviska.
6.3.p11kazrtík po uzatvorení Rámcovej dohody ozdruženej dodávke elektriclic.j energie a po

ukoněení procesu verejného obstarávania nezodpovedá za cl'alšie poslllpy aúkony
smerujúce k uzatvaraniu Zmlúv o združenej dodávke elektrickej energie trteclzi s ÚspeŠným

uchádzaěom - budúcim dodávatel'om a ptíkazcom, pokiať sa znluvné stt,tttly nedohodnú

inak.
6.4.P11kazrtík po ukoněení verejného obstarávania od dodávateťa slr,ržby VO prostredníctvom

preberacieho protokolu prevezme dokumentáciu z verejného obstarávania a v zmysle § 24

Óart. l Zákona zabezpeéí jej archiváciu. Ak príkazca požiada o rraliliadnutie do

dokumentácie prípadne prejaví záujem o vyhotovenie fotokópie ,z.jej jeclrrcltiivých Častío ,
príkazník mu to bezodkladne umožní.

l.Práva a povinnosti dodávatel'a služby VO
7.1. Dodáváteť služby VO sa zavánlje, že počas rcalizácie procesll vere.inéltt, obstarávania

dodrží všetky ustanoveniaZákonao VO. ,

7.2, Dodávatel' služby VO sa zavázujeo že poěas rcalízácie procesl] vere.irrólro obstarávania

bude konať v súlade so záujmami príkazníka a ptíkazcu so zreteťom na hospodárnosť a

ekonomickú efektívno sť.

7.3. Dodávateť služby VO sa zavánlje, že zachová mlčanlivost' r,o veciaclr týkajúcich sa

údajov ptikamika a ptíkazw a o ich majetkových pomeroch s l<torýnri sa clostal do styku



azároveň, zabezpeěí, aby k spracovávaným údajom nemali prístup tretie osoby.
Ustanovenie tohto članku sa nevďahuje na údaje, ktoré je doclávateť služby VO povinný
zverejniť v zmysle Zákona o VOo alebo je povinný uvádzaí' v príslušnej dokumentácií
poskytnutej záuj emcom resp. uchád zaěom.

7.4. Dodávatel' služby VO sa zavázuje, že v Zál<onom stanovenej lelrote predloží príkazníkovi
Rámcovú dohodu o zdnůenej dodávke elektrickej energie na podpis. Ostatnú
dokumentáciu z verejného obstarávania dodávatell služby VO aclrrrinistratívrre usporiada
anásledne odovzdá príkazníkovi, ato v lehote do 15 pracovnýclr drrí po zverejnení
Oznámenia výsledku verejného obstarávania v Úradnom vestníltr-r ijÚ a vo Ýestníku UVO
vprípade zadávania nadlimitnej zákazky, alebo po zverejneirí irrformlrcic ovýsledku
verejného obstarávania na UVO v prípade zadávaniapodlimitne.i zákaz}<y.

7.5. Dodávateť služby VO sa zavázuje, že v lehote do 15 pracovnýcir clrrí po pocipise Rámcovej
dohody o zďruženej dodávke elektrickej energie zašIe na kontaktriú e-riiailovu adresu
príkazcu jej elektronickú kópiu.

8. Spoločné a záverečné ustanovenia.
8.1. Zmluvné strany sa zavázljít, že si budú dósledne plniť vzájonrrrú oznamovi.iciu povinnosť

o akýchkolŤek okolnostiach, majúcich vplyv na splnenie zmluvrrélro záváz1:l
8.2. VďaW neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ltstatioveniarrli Občianskeho

zálkonrika, najmá ustanovenia § 724 až §732, resp. § 566 a rrásleclrrc Obchodného
zákonníka.

8.3. V pdpade porušenia niektorého z ustanovení uvedených v te.ittl Znluvc rriektorou zo
zmluvných strán majú ostatné zmluvné strany právo oc1 Znrltrr,,y s okamžitoLr platrrosťou
písomne odstupiť.

8.4. KtorákolŤek zo zmluvných strán má právo okamžite odstťlpit' oct tc jlo Znrluvv aj v prípade
vytvárania nátlaku na jeho osobu smerujúce k ovplyvňovatriLr i,ýsledltt;r, t,bstarávania,
poruŠovania princípov verejného obstarávania, alebo v prí_pacie dodatucnóho zistenia
zaujatosti vo vďahu k uchádzačom.

8.5. Táto Zmluva savzatvéra na dobu urěitú t j na obdobie od začiLiilL tlo uiiorLč:ct-tia procesu
verejného obstarávania definovaného zvoleným postupotn a tiirlttívlle Lllčc;,,iLti Zákonom
o VO.

8.6. Všetky znelry a doplnky tejto Zmluvy musia byt' vyhotovc,né 1;o vz_ír}orrlrrej dohode
zmluvných strán výhradne vo forme písomných dodatkov. l,trll,ú sa stilllťt po podpise
vŠetkými zm 1 uvnými stranami neoddeliteťnou súčasťou tej to Zirri r_rvy.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platrrost'orr origirrtilrr. Po jednom
vyhotovení obdržI pikazca, príkazník a dodávatel' služby VO.

8.8. Táto zmluva nadObúda platnosť dňom podpisu všetkýrrri zrnlltr ilj rrti s|tartlltlii a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovei strán]<e 1lL,íkazcr,r.

8.9. Dodávatel] služby VO prehlasuje, že osobné údaje spracťtvit v sútlacle s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z27. apríIa 20 j (l tl t:cluatte l',,:,ických osób
pri spracúvaní osobných údajov a o voťnom pohybe takýclrto ťttlajov, ktor,ýrrr sa zrušuje
smemica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane úda.iov) (ti':rlc.j lct-l ..i,]lrt,iadenieoo) a
PdsluŠnými slovenskými právnymi predpismi. Osobnó úclatc :.lll spracú,"ili(l za účelom
identifikácie štatutarovjednotliqých miest aobcí, ktoré sa zti1lli|tr]úr clo iiO. Pdkazca
Prehlasuje, Že sa oboznámil s informáciami o spracťtvaní.ieh(} (,s(.)l)llýo]r úclaiov podl'a
Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach.



8.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola ltzirt\,(),'ll:' lli;Y,rlr', lobodne, Za

obojstranne ztozumiteínýchpodmienok ažeichzmltll,1lá,, ,' i 'l:ei ]rcdzená,na

znak čoho ju týmto podpisujú.

v Bohdanovciach dř-aI0.3.2020 V Čani clřra 1l.j.]C20

V Prešove an" ..2.".4...2.?, 2.a.......

Dodávatel'služby VO:

#rya

';( -" -rtffi;;earua


