Zmluva o poskytovaní služieb pri verejnom obstarávaní

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽIEB
PRI CENTRÁLNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ S POUŽITÍM VEDOMOSTNEJ
EKONOMIKY, TOVAROZNALECTVA A ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ
Zmluva č. 01010830240

1. ZMLUVNÉ STRANY
Dodávateľ odborných služieb
obchodné meno:
sídlo:
poštová adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
v zastúpení:
číslo účtu / kód banky:
zapísaná v ŽR:
Tel./fax:
ďalej len Dodávateľ

Slovenské centrum obstarávania, občianske združenie
Pri starej prachárni 16/16, Bratislava – Nové Mesto, 831 04
Hurbanovo nám. 46, 972 01 Bojnice
42260515
2023510313
SK2023510313
PhDr. Martin Zibrín, výkonný riaditeľ
5028332376 / 0900
č.ObU-BA-OZP1-2012/22754-2
0911 803 101

Objednávateľ (centrálny verejný obstarávateľ):
Názov:
Obec Turany
sídlo:
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
IČO:
00316962
DIČ:
2020595049
v zastúpení:
Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce
číslo účtu / kód banky:
3002021001/5600
Tel./fax:
043/4292 400, 043/4292 402
ďalej len Objednávateľ
Dodávateľ odborných služieb a objednávateľ uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovenia § 269 ods. (2) Obchodného
zákonníka Slovenskej republiky (zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení) a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto zmluvu
o poskytovaní služieb pri verejnom obstarávaní (ďalej len Zmluva) na základe vzájomnej dohody, obojstranného
súhlasu a príkazných zmlúv, ktoré sú pevnou súčasťou tejto zmluvy o službe. Znenie príkaznej zmluvy a zoznam
príkazcov centrálneho verejného obstarávania na Dodávku elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a
zabezpečením distribučných služieb.

2. PREAMBULA
Vzhľadom k tomu, že:
2.1. Objednávateľ je Verejný obstarávateľ v súvislosti s plnením svojich povinností vyplývajúcich zo Zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, resp. Zákon o verejnom obstarávaní platný a účinný v čase podpisu tejto Zmluvy,
2.2. Dodávateľ spĺňa všetky predpoklady na poskytovanie služieb v nižšie uvedenom rozsahu,
2.3. Dodávateľ disponuje odborným, personálnym a materiálnym potenciálom na poskytovanie služieb pre
Objednávateľa,
2.4. Dodávateľ disponuje praktickými skúsenosťami týkajúcimi sa služby zabezpečujúcej v mene Objednávateľa,
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zmluvným stranám nie je známa žiadna prekážka, ktorá by im bránila uzavrieť Zmluvu, a to za podmienok uvedených
ďalej v Zmluve.

3. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pojmy používané v Zmluve, ktoré nebudú v príslušnej časti Zmluvy
zadefinované inak, budú mať pre účely Zmluvy význam definovaný v príslušných ustanoveniach tohto článku 3 Zmluvy.
3.1.

Dodávateľ odborných služieb je právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v
Zmluve, vykonáva činnosti vo verejnom obstarávaní v zmysle požiadaviek Zákona o verejnom obstarávaní
prostredníctvom svojich interných a externých zamestnancov a títo sú zapísaní v zozname osôb odborne
spôsobilých pre verejné obstarávanie vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. Poskytovateľ prevádzkuje
systémy elektronických aukcií pre verejné obstarávanie a je oprávnený uzavrieť Zmluvu a riadne plniť záväzky
stanovené v Zmluve.
3.2. Objednávateľ je právnická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v Zmluve.
3.3. Verejný obstarávateľ je právnická osoba so štatútom Verejného obstarávateľa podľa § 6 ods.1 písm. d), ktorá
v súčinnosti s Dodávateľom realizuje verejné obstarávanie v zmysle Zmluvy.
3.4. Zmluvné strany sú v Zmluve spoločne označovaní Dodávateľ a Objednávateľ. Termín zmluvná strana označuje
ktorúkoľvek zo zmluvných strán.
3.5. Zmluva je táto zmluva o poskytovaní služieb pri verejnom obstarávaní, ako aj všetky právne dokumenty, ktoré
túto zmluvu dopĺňajú a aktualizujú.
3.6. Služby sú všetky služby a činnosti vrátane materiálnych výstupov z nich vyplývajúcich, ktoré sú Poskytovateľom
poskytované, dodávané, zabezpečované, spracovávané pre Objednávateľa v súvislosti s plnením povinností
Objednávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní s tým, že ich rozsah je určený v príslušných ustanoveniach
Zmluvy v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
3.7. Zákon o verejnom obstarávaní (ZVO) je zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. Zákon o verejnom obstarávaní platný a účinný v čase
začatia verejného obstarávania.
3.8. Odmena je finančná úhrada, ktorú Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi za ním vykonané Služby podľa Zmluvy vo
výške stanovenej v príslušných ustanoveniach Zmluvy.
3.9. Tretia osoba je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba odlišná od Zmluvných strán.
3.10. Dôverné informácie majú význam uvedený v Zmluve.
3.11. Rámcová dohoda je vzorová zmluva – súčasť súťažných podkladov, ktorá zahŕňa podstatné a nemenné
ustanovenia a časti záväzné pre Objednávateľa a úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorú
vypracuje Dodávateľ a predloží Objednávateľovi na pripomienkovanie.

4. PREDMET ZMLUVY
4.1. Táto zmluva sa uzatvára na zákazku formou centrálneho verejného obstarávania s názvom: Dodávka elektrickej
energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb.
4.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že vykoná pre Objednávateľa všetky služby súvisiace s realizáciou centrálneho verejného
obstarávania podľa Zákona o verejnom obstarávaní a za podmienok uvedených v tejto zmluve na predmety
zákaziek uvedených v bode 4.5 tejto zmluvy.
4.3. Objednávateľ sa zaväzuje plniť v rámci tohto centrálneho verejného obstarávania funkciu „Centrálneho verejného
obstarávateľa“ v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní, toto obstarávanie bude vykonané pre viacero subjektov
(verejných obstarávateľov, s ktorými sa Objednávateľ zaväzuje podpísať príkazné zmluvy, kde bude plniť zmluvnú
stranu „Príkazca“. Tento vzťah podľa príkaznej zmluvy nie je viazaný na žiadne finančné plnenie.
4.4. Za účelom plnenia predmetu Zmluvy udeľuje Objednávateľ Dodávateľovi splnomocnenie, na základe ktorého má
súčasne Objednávateľ postavenie mandanta a Dodávateľ postavenie mandatára.
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4.4. V rámci plnenia predmetu Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje do 21 dní po ukončení procesu verejného obstarávania
odovzdať Objednávateľ dokumentáciu z verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom tejto zmluvy.

5. ROZSAH SLUŽIEB
5.1.

5.2.

5.3.

V zmysle bodu 4.1. Zmluvy sa Službami poskytovanými Objednávateľovi rozumie realizácia centrálneho
verejného obstarávania a elektronických aukcií, ktoré bude Dodávateľ vykonávať v zmysle platných predpisov
spôsobom a za podmienok vopred dohodnutých obidvomi Zmluvnými stranami. Centrálne verejné
obstarávanie bude vykonané pre Objednávateľa a aj pre skupinu verejných obstarávateľov, s ktorými má
Objednávateľ uzavreté príkazné zmluvy, v ktorých sú títo ďalší verejní obstarávatelia Príkazcami a Objednávateľ
je príkazníkom. Treťou stranou týchto príkazných zmlúv musí vždy byť Dodávateľ odborných služieb.
Predmetom záväzku Dodávateľa odborných služieb v zmysle článku 4 Zmluvy je poskytnutie Služieb na presne a
konkrétne zadefinovaný predmet zákazky a ostatné požiadavky Objednávateľ, najmä:
5.2.1. vykonať odbornú analýzu a na základe nej navrhnúť podmienky účasti - v súlade s § 26 až
§ 30
Zákona o verejnom obstarávaní - technické požiadavky na predmet obstarávania a tiež určenie kritérií
a ich spôsobu vyhodnotenia;
5.2.2. zabezpečovať celý proces verejného obstarávania.
5.2.3. vypracovať súťažné podklady (SP) pre verejné obstarávanie;
5.2.4. poskytovať uchádzačom vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo vysvetlenie
súťažných podkladov;
5.2.5. plniť si povinnosti v komisii na otváranie a vyhodnocovanie ponúk, na základe menovacieho dekrétu,
ktorý vystaví Objdednávateľ;
5.2.6. vypracovávať a zverejňovať príslušné oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku
verejného obstarávania. K tomuto účelu Objdednávateľ dá k dispozícii Dodávateľovi svoje ID číslo
a heslo pre vstup do vestníka, resp. zabezpečí pridanie poverenej osoby medzi osoby
oprávnené pre prístup do Vestníka verejného obstarávania v mene Objednávateľa;
5.2.7. v prípade potreby vypracovávať stanoviská k revíznym postupom;
5.2.8. v prípade potreby komunikovať s Úradom pre verejné obstarávanie;
5.2.9. poskytovať expertné služby v oblasti metodík, prípravy a realizácie elektronickej aukcie, ktorá sa
použije ako automatizovaný spôsob vyhodnocovania ponúk v súlade s § 43 ZVO;
5.2.10. vydať a osvedčiť protokoly z elektronickej aukcie;
5.2.11. zabezpečiť informačné povinnosti a reporting voči Úradu pre verejné obstarávanie, vrátane
oznámení o ukončení verejného obstarávania do vestníkov.
Predmetom záväzku Dodávateľa v zmysle článku 4 Zmluvy nie je:
5.3.1. zabezpečovanie podpisu Združených zmlúv s úspešným uchádzačom verejného obstarávania;
5.3.2. zabezpečenie zverejnenia zmlúv uzavretých na základe verejného obstarávania na webovom sídle
Objednávateľa, resp. v Centrálnom registri zmlúv, podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z., o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

Dodávateľ je povinný poskytnúť Služby vždy v súlade s touto zmluvou a v súlade so záujmami objednávateľa
(resp. príkazníka), podľa tejto zmluvy alebo sú mu písomne oznámené.
Objednávateľ (resp. príkazník) je povinný v požadovanom čase poskytnúť Dodávateľovi všetky potrebné
a požadované podklady a dokumenty, tiež všetku nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na plnenie záväzkov
Dodávateľa stanovených Zmluvou.
Dodávateľ je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených Zmluvou s odbornou starostlivosťou.
Dodávateľ sa môže odchýliť od dohôd s Objednávateľom len vtedy, ak je to naliehavo nevyhnutné a je to
v záujme Objednávateľa a Dodávateľ nemôže včas dostať jeho súhlas.
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6.5.

6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

6.14.

Dodávateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov
stanovených Zmluvou a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia
účelu sledovaného Zmluvou.
Dodávateľ je zodpovedný za formálnu, časovú a právnu správnosť vypracovaných SP (súťažných podkladov) vo
vzťahu k ZVO (Zákonu o verejnom obstarávaní).
Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Dodávateľ je povinný Objednávateľa vhodným spôsobom priebežne
informovať o priebehu plnenia jeho záväzkov stanovených Zmluvou.
Objednávateľ je povinný v termíne určenom Dodávateľom dať vyjadrenie k obsahu všetkých dokumentov,
o ktoré ho Dodávateľ požiada.
Objednávateľ je povinný určiť zodpovednú osobu, ktorá bude Dodávateľovi zabezpečovať potrebnú súčinnosť.
Objednávateľ zodpovedá za vecný obsah poskytnutých podkladov a dokumentov.
Objednávateľ vymenuje písomne na základe doporučenia dodávateľa komisiu na vyhodnotenie ponúk.
Dodávateľ zodpovedá za všetky služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania podľa ZVO, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy.
Objednávateľ je povinný včas informovať Dodávateľa o všetkých zmenách alebo skutočnostiach potrebných na
zabezpečenie úspešného plnenia záväzkov stanovených Zmluvou.
Dodávateľ je zodpovedný za termíny plnenia jednotlivých etáp verejného obstarávania, ktoré stanovuje Zákon
o verejnom obstarávaní. Termíny sa adekvátne posúvajú, ak došlo k omeškaniu na strane Objednávateľa alebo
z dôvodov oprávnených podľa ZVO.
Dodávateľ nezodpovedá za plnenie záväzku osobou, s ktorou Objednávateľ uzavrie zmluvný vzťah ako
výsledok daného verejného obstarávania.

7. ODMENA
7.1 Zmluvné strany sa dohodli na Odmene Dodávateľa za vykonanie Služieb podľa Zmluvy o zabezpečení služieb
pri verejnom centrálnom obstarávaní elektrickej energie nasledovne:
7.1.1
Celková cena bez DPH pozostáva z :
a) Odborná analýza, rámcový návrh riešenia a vypracovanie rámcovej dohody podľa Obchodného zákonníka, v
zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355,74€
b) Vypracovanie súťažných podkladov (SP) pre verejné obstarávanie
434,-€
c) Počet odberných miest - zahrnutie do SP v € / 1 OM
551,40€
d) Koordinácia a kontrola vytvorenia konkrétnych združených zmlúv o dodávke a distribúcii elektrickej energie
na základe rámcovej zmluvy pre verejného obstarávateľa
124,51€
e) Vypracovanie združenej objednávky, sledovanie komoditnej burzy PXE a podanie združenej objednávky v
optimálnom čase na zazmluvneného dodávateľa
51,58€
f) Pevná sadzba za realizáciu elektronickej aukcie
124,51€
g) Komplexné riadenie procesu verejného obstarávania
160,08€
7.2 Odmena Dodávateľa v zmysle bodu 7.1. tejto zmluvy bude Objednávateľovi vyúčtovaná s 50% zľavou po
zaokrúhlení na celé Eurá a to v celkovej sume bez DPH 900,- € faktúrou za poskytnutie Služby v súlade so
Zmluvou.
Faktúra za služby bude vystavená po odovzdaní úplnej dokumentácie ukončeného verejného obstarávania
uvedeného v bode 7.1.
7.3 Splatnosť faktúr je najneskôr do 21 (slovom: dvadsaťjeden) dní od vystavenia predmetnej faktúry.
7.4 Faktúry vystavené Dodávateľom musia obsahovať všetky náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi.
7.5 Odmena Dodávateľa sa považuje za uhradenú v deň pripísania peňažných prostriedkov na účet Dodávateľa.
7.6 DPH bude pripočítaná k faktúre podľa bodu 7.2 v súlade s platnými predpismi a skutočnosťou že dodávateľ je od
15. augusta 2013 osobou registrovanou pre DPH.
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8.1.

8.2.

Doba trvania Zmluvy je počas trvania záväzkov Zmluvných strán podľa ustanovení tejto zmluvy, najneskôr do
31.12.2013 pokiaľ nebudú uplatnené revízne postupy alebo pokiaľ nenastane zdržanie zo ostrany
Objednávateľa. V prípade uplatnenia revíznych postupov alebo zdržania zo strany Objednávateľ sa tento termín
primerane predĺži. Záväzok zo strany Dodávateľa je postupne splnený vykonaním jednotlivých položiek zmluvy
a úplne splnený odovzdaním úplnej dokumentácie z ukončeného verejného obstarávania, vrátane prípadných
právoplatne skončených revíznych postupov podľa Zákona o verejnom obstarávaní a potvrdenia o zaslaní
príslušnej dokumentácie Úradu pre verejné obstarávanie, a zo strany Objednávateľa zaplatením dohodnutej
Odmeny. Nároky vyplývajúce z tejto zmluvy týkajúce sa zmluvných pokút a náhrady škody trvajú aj po skončení
trvania Zmluvy .
Pred splnením záväzkov je možné Zmluvu ukončiť len obojstrannou dohodou Zmluvných strán. Výpovedná
lehota Zmluvy je 5 mesiacov od podania výpovede niektorou zo Zmluvných strán. V prípade ukončenia platnosti
tejto zmluvy je Dodávateľ povinný riadne dokončiť všetky už rozpracované činnosti, ktorých štádium
rozpracovanosti je povinný oznámiť Objednávateľovi bezodkladne a Objednávateľ je povinný tieto práce riadne
uhradiť.

9. SANKCIE
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

Za porušenie vzájomných povinností zo strany niektorej Zmluvnej strany, pri ktorých vznikne druhej strane
preukázateľná škoda, sa postupuje podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Zároveň má poškodená
strana nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty - sankcie vo výške Odmeny podľa bodu 7.1 tejto zmluvy.
K porušeniu povinností zo strany Dodávateľa nedôjde, ak škoda vznikla tým, že Objednávateľ použil podklady
poskytnuté od Objednávateľa, alebo ak Objednávateľ spôsobil časový sklz meškaním dodávky podkladov.
V tomto prípade je za vzniknuté škody zodpovedný Objednávateľ.
Prípadné porušenie plnenia vzájomných povinností vyplývajúcich z predmetu tejto zmluvy sú Zmluvné strany
povinné uplatniť bezodkladne, po zistení porušenia plnenia v písomnej forme voči druhej strane.
V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti uvedenej v bode 7.4. Zmluvy má dodávateľ právo požadovať
od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
V prípade, že proces verejného obstarávania bude vinou postupov na strane Objednávateľa ukončený
predčasne, Dodávateľ má nárok na odmenu za všetky časti dodávky podľa tejto zmluvy, ktoré boli už
dokončené alebo rozpracované.

10. MLČANLIVOSŤ
10.1. V súvislosti so všetkými informáciami, o ktorých sa Zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu
založeného Zmluvou, ktoré sú označené ako dôverné, ako obchodné alebo podnikateľské tajomstvo druhej
Zmluvnej strany (ďalej len Dôverné informácie), každá Zmluvná strana bude počas trvania Zmluvy, ako aj počas
dvoch rokov po jej ukončení, uchovávať v tajnosti a dôvernosti. Akékoľvek Dôverné informácie pokiaľ to nie je
pre účely Zmluvy, nebude reprodukovať, ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať.
Zabezpečí, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú Dôverné informácie sprístupnené, dodrží záväzok mlčanlivosti
v zmysle podmienok tohto článku Zmluvy.
10.2. Metodiky, know-how, skladba súťažného rozpočtu, ako aj obsah a forma aukčnej siene na obstarávanie podľa
tejto Zmluvy sú obchodným tajomstvom Dodávateľa a sú dôverné.
10.3. Ustanovenia bodu 10.1. Zmluvy sa nevzťahujú na žiadne Dôverné informácie, ktoré:
10.3.1. sú, alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo pomoci Zmluvných strán,
10.3.2. boli známe jednej zo Zmluvných strán ešte pred začatím zmluvných rokovaní, alebo jej boli poskytnuté
treťou stranou.
10.4. Všetky zákonné povinnosti mlčanlivosti zostávajú pre obe Zmluvné strany ustanoveniami bodov 10.1.a 10.2.
Zmluvy nedotknuté.
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11. KONFLIKT ZÁUJMOV
11.

Dodávateľ sa týmto zaväzuje, že pri plnení svojich záväzkov stanovených Zmluvou počas jej trvania bude
postupovať a vykonávať činnosti výlučne v súlade so záujmami Objednávateľa s tým, že pri plnení týchto svojich
záväzkov stanovených Zmluvou nevykoná žiadne úkony, ktoré by mohli byť, resp. mali byť, v rozpore so
záujmami Objednávateľa.

12. POŽIADAVKA PÍSOMNEJ FORMY
12.1. Všetky právne úkony smerujúce k zmene Zmluvy vyžadujú pre svoju platnosť písomnú formu.
12.2. Faxová korešpondencia sa považuje za písomný dokument, ak obsahuje podpisy osôb oprávnených konať za
konajúcu zmluvnú stranu. E-mailová korešpondencia sa považuje za písomný dokument, len ak bola zaslaná
z oficiálnej domény Zmluvnej strany a oprávnenou osobou.

13. KOMPLEXNÁ ZMLUVA
Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom ako taká v celom
rozsahu nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory zmluvných strán ohľadne otázok
dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
14.1. Objednávateľ menuje na základe návrhu Dodávateľa členov komisie na vyhodnotenie ponúk, ktorí sa zúčastnia
činnosti tejto komisie, v rámci tohto spoločného verejného obstarávania (aj na základe odporúčania Dodávateľa).
14.2. Vzťahy zmluvných strán bližšie neupravené Zmluvou sa upravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
14.3. Ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je, alebo sa stane celkom alebo z časti neplatným, nezákonným, alebo
neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť ani uplatniteľnosť zostávajúcej časti tejto Zmluvy.
V takomto prípade sú zmluvné strany tejto zmluvy povinné nahradiť dotknuté ustanovenia novými
ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere budú zodpovedať účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami
tejto Zmluvy. Za týmto účelom si Zmluvné strany poskytnú potrebnú súčinnosť, a to bezodkladne alebo
najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od obdržania výzvy druhej Zmluvnej strany.
14.4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Obe Zmluvné strany obdržia po podpise Zmluvy 2 (dva) rovnopisy
Zmluvy.
14.5. Zmena Zmluvy je možná len písomnou formou, na základe súhlasu oboch Zmluvných strán.
14.6. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto zmluva je povinne
zverejňovaná podľa
§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
14.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
Príloha č.1: Znenie príkaznej zmluvy a zoznam príkazcov centrálneho verejného obstarávania na dodávateľa
elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb
Príloha č.2: Rámcový harmonogram Verejného obstarávania
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14.8. Zmluvné strany si Zmluvu dôkladne preštudovali a prehlasujú, že všetky jej ustanovenia vyjadrujú vážnu
a slobodnú vôľu Zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na základe čoho pripájajú Zmluvné strany svoje
podpisy.

V Turanoch dňa 6.08.2013

Objednávateľ:

………………………......................................
Ing. Miroslav Blahušiak
Starosta obce Turany

Dodávateľ:

...........................................………………………
PhDr.Martin Zibrín
Slovenské centrum obstarávania.
Výkonný riaditeľ
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Príloha č. 1 Príkazná zmluva s ostatnými členmi centrálneho verejného obstarávania
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov (Občiansky zákonník)
podľa čísla objednávky uvedeného v tabuľke
medzi

Príkazca

v zastúpení

Obec Selice

Igor Mandák, starosta

01010830240-01

Obec Žabokreky
Obec Tomášikovo

Ing. Zuzana Valocká, starosta

01010830240-02

Zoltán Horváth, starosta

01010830240-03
01010830240-04

NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov

číslo objednávky

MUDr. Marián Petko, MPH, riaditeľ
Obec Trnovec nad Váhom

Ing. Ján Hrabovský, starosta

01010830240-05

Mesto Kysucké Nové Mesto

Ing. Ján Hartel, primátor

01010830240-06

Obec Dedinka

Viera Belanová, starosta

01010830240-07

Obec Bešeňov

Ing. Gabriel Timoranský, starosta

01010830240-08

Obec Gbelce

Ing. Gabriel Mihalik, starosta

01010830240-09

Obec Stožok

Jana Klimová, starosta

01010830240-10

Obec Svodín

JUDr. Attila Szász, starosta

01010830240-11

Obec Mužla

Ing. Károly Drapák, starosta

01010830240-12

Mesto Bánovce nad Bebravou

Marián Chovanec, primátor

01010830240-13

Obec Zákamenné
Obec Dolný Lopašov

Ing. Milan Vrábeľ, starosta
PaedDr. Hana Madrová, starosta

01010830240-14
01010830240-15

Obec Ostrovany

Ing. Cyril Revák, starosta

01010830240-16

Mesto Trstená

Ing. Jozef Ďubjak, primátor

01010830240-17

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

Ing. Daniela Pršebicová, riaditeľ

01010830240-18

Obec Hosťovce

Zita Koprdová, starosta

01010830240-19

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Ing. Oľga Zábojníková, MPH., riaditeľ

01010830240-20

Mesto Sereď

Ing. Martin Tomčányi, primátor

01010830240-21

Obec Lúčnica nad Žitavou

Ladislav Cagáň, starosta

01010830240-22

Mesto Dolný Kubín

Mgr. Roman Matejov, primátor

01010830240-23

Obec Čifáre

Július Czapala, starosta

01010830240-24

Obec Tajná

Gabriela Šplehová, starosta

01010830240-25

Obec Chtelnica

Bc. Peter Radošinský, starosta

01010830240-26
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a
Príkazník:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
číslo účtu / kód banky:
Tel./fax:
a
Dodávateľ odborných služieb:
Obchodné meno:
Sídlo:
Poštová adresa:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Registrácia:
Zastúpený:

Obec Turany
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
00316962
2020595049
Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce
3002021001/5600
043/4292 400, 043/4292 402

Slovenské centrum obstarávania, občianske združenie (SCO)
Pri starej prachárni 16/16, Bratislava 831 04
P. O. Box 29, 972 01 Bojnice
42260515
2023510313
5028332376 / 0900
Obvodný úrad Bratislava, č.živn. registra 110-215032
PhDr. Martin Zibrín, výkonný riaditeľ

I.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovných činností (ďalej len "príkaz") príkazníkom pre príkazcu:
1/ kompletná realizácia procesu centrálneho verejného obstarávania (CVO) na dodávateľa elektrickej energie s
prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb,
2/ realizácia analýz, metodiky pre stanovenie ceny a vyhodnotenie obstarávania, návrh textu vecnej podstaty
Združenej zmluvy a realizácia expertnej elektronickej aukcie v rámci tohto obstarávania a to najneskôr do
dohodnutého termínu: 31.12.2013

II.
POVINNOSTI PRÍKAZNÍKA
Príkazník zabezpečí predmet tejto zmluvy formou expertnej dodávky treťou stranou – dodávateľom odborných
služieb, ktorým je SCO.
Príkazník je povinný poskytnúť príkazcovi na jeho žiadosť všetky správy o postupe plnenia príkazu a previesť na
príkazcu všetok úžitok z vykonaného príkazu. Po ukončení centrálneho verejného obstarávania príkazník
poskytne príkazcovi dokumentáciu centrálneho verejného obstarávania v zákonnom a potrebnom rozsahu.

III.
POVINNOSTI PRÍKAZCU
Príkazca je povinný poskytnúť dodávateľovi odborných služieb všetky potrebné špecifikácie, primerané, vecne
správne a úplné informácie nevyhnutné na splnenie predmetu zmluvy a potrebnú súčinnosť pri príprave
a realizácii centrálneho verejného obstarávania.
Príkazca je povinný poskytnúť dodávateľovi odborných služieb odmenu v dohodnutej výške a podľa termínov
uvedených v objednávke CVO, ktorú príkazca vystaví SCO.
Po ukončení centrálneho verejného obstarávania je príkazca podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní povinný uzavrieť Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za
odchýlku s víťazom CVO, na základe a podľa rámcovej dohody, ktorú ako výsledok verejného obstarávania za
všetkých príkazcov podpíše s víťazom CVO príkazník.
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IV.
VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA ODBORNÝCH SLUŽIEB
Dodávateľ odborných služieb vyhlasuje, že je odborne aj organizačne kompetentný vykonávať odborné činnosti
podľa tejto zmluvy. Na tieto činnosti má potrebné živnostenské oprávnenia. Ďalej vyhlasuje, že zmluvné činnosti
prijíma a vykoná podľa objednávky a poskytnutých záväzných podkladov od príkazcu.

V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Príkazca nemôže odvolať túto zmluvu (odstúpiť od tejto zmluvy) po termíne, kedy už bol daný podnet na
publikovanie oznámenia alebo vyhlásenia CVO vo Vestníku verejného obstarávania alebo v Európskom vestníku
verejného obstarávania. Ak príkazná zmluva zanikne odvolaním alebo bude zrušená objednávka zo strany
príkazcu, je príkazca povinný nahradiť odbornému dodávateľovi náklady vzniknuté do odvolania, vzniknutú
škodu, a ak prislúcha odbornému dodávateľovi odmena, aj jej časť zodpovedajúcu vykonanej práci. Ak by sa tak
predsa len z akýchkoľvek dôvodov stalo, príkazca sa zaväzuje nahradiť príkazníkovi, odbornému dodávateľovi aj
ostatným účastníkom CVO všetky škody, ktoré týmto konaním spôsobil. Zmluvné strany vyhotovili túto zmluvu
vo štyroch vyhotoveniach, z ktorých príkazca dostane jedno vyhotovenie, príkazník jedno vyhotovenie a dve
vyhotovenia dostane dodávateľ odborných služieb. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa upravia v písomnej
forme dodatkom k tejto zmluve. Vo veciach zmluvne neupravených platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh
a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
Účastníci zmluvy sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú.

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

.............................................................................
Ing. Miroslav Blahušiak
Starosta obce Turany
Príkazník

............................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
starosta
Príkazca

.............................................................................
PhDr. Martin Zibrín, výkonný riaditeľ
Slovenské centrum obstarávania
dodávateľ odborných služieb
10

Zmluva o poskytovaní služieb pri verejnom obstarávaní

Zoznam príkazcov centrálneho verejného obstarávania
zabezpečením distribučných služieb

(CVO)

na dodávateľa elektrickej energie so

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Selice
Sovietskej armády 1131, 925 72 Selice
00306151
2021024038
Igor Mandák, starosta

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Žabokreky
Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
00317047
2020597986
Ing. Zuzana Valocká, starosta

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Tomášikovo
Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo
00306223
2021197255
Zoltán Horváth, starosta

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov
Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
36167908
2020028824
MUDr. Marián Petko, MPH, riaditeľ

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Trnovec nad Váhom
Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
00306240
202 102 4071
Ing. Ján Hrabovský, starosta

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Mesto Kysucké Nové Mesto
Námestie Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto
00314099
2020553095
Ing. Ján Hartel, primátor

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Dedinka
Dedinka 97, 941 50 Dedinka
00308854
2021059337
Viera Belanová, starosta

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Bešeňov
Bešeňov 33, 941 41 Bešeňov
00308790
2021060657
Ing. Gabriel Timoranský, starosta
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Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Gbelce
J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce
00308901
2021060525
Ing. Gabriel Mihalik, starosta

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Stožok
Stožok 47, 962 12 Detva
00320293
2021318750
Jana Klimová, starosta

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Mužla
Mužla 711, 943 52 Mužla
00309125
20210605558
Ing. Károly Drapák, starosta

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Mesto Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00310182
2021053320
Marián Chovanec, primátor

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Zákamenné
029 56 Zákamenné 1002
00315001
2020573984
Ing. Milan Vrábeľ, starosta

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Dolný Lopašov
Dolný Lopašov 79, 922 04 Dolný Lopašov
00312452
2020530853
PaedDr. Hana Madrová, starosta

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Ostrovany
Ostrovany 60, 082 22 Šarišské Michaľany
00690554
2020732527
Ing. Cyril Revák, starosta

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
00314897
2020571806
Ing. Jozef Ďubjak, primátor

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Litovelská 25, 050 01 Revúca
45736324
SK 2023325326
Ing. Daniela Pršebicová, riaditeľ
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Názov:

Obec Hosťovce

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Hosťovce 49, 951 91 Hosťovce
00308005
2021037887
Zita Koprdová, starosta

Názov:

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová
00518140
SK 2021285090
Ing. Oľga Zábojníková, MPH., riaditeľ

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
306169
202000916
Ing. Martin Tomčányi, primátor

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Lúčnica nad Žitavou
Lúčnica nad Žitavou 230, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
00308170
2021056598
Ladislav Cagáň, starosta

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Čifáre
Čifáre 111, 951 61 Čifáre
00307866
2021056576
Július Czapala, starosta

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Tajná
Tajná 3, 952 01 Vráble
00308501
2021056642
Gabriela Šplehová, starosta

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Obec Chtelnica
Námestie 1. Mája 495/52, 922 05 Chtelnica
00312584
2020530886
Bc. Peter Radošinský, starosta
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