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PRÍKAZNÁ ZMLUVA  č. .€Ý!  WO/02/2021mL-KSVO

uzatvorená podľa ustanovenia § 724 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. -Občiansky zákonnĺk
k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania  v zmysle Zákona

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávanĺ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenĺ
neskoršĺch predpisov (ďalej  len „Zákon o VO")

(ďalej len „Zmluva")

1.  Zmluvné strany

1.1.  Prĺkagca
Názov príkazcu:
Sídlo:
V zastúpenĺ :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie IBAN:
Banka:
Tel. kontakt:
E-mail:
Webová stránka:

/d'alej len „príkazca"/

1.2.  Príkazník
Názov organizácie:
Sĺdlo:

V zastúpenĺ:
IČO:
DIČ:
Bankové spoj. IBAN:
Banka:
Tel. kontakt:
E-mail:

Obec Homé Zelenice
Obecný úrad, 920 52  Homé Zelenice  14
Mgr. Viera Darivčáková, starostka
00312568
2021279458
SK410200 0000 00001292 9212
Všeobecná úverová banka, a.s.
+42133  744 52  59, +421910 956 990
hzhomezelenice@gmail.com
www.home.zelenice.sk

Združenie miest a obcĺ, región JE Jaslovské Bohunice
Ulica Paulĺnska 513/20, 917 01  Tmava
Mgr. Maroš Sagan, PhD. -predseda združenia
31826385
2021177246
SK46 0900 0000 0050 5718 7198
Slovenská sporiteľňa, a.s.
+42133  55117 35, +421905  399 636

zmo@zmo.sk

/d'alej len „príkazník"/

1.3. Dodávateľ služby verejného obstarávania
Názov organizácie :
Sídlo:
V zastúpenĺ :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie IBAN:
Banka:

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

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

/d'alej len „dodávatel' služby VO"/
/d'alej len „zmluvné strany"/



2. Uvodné ustanovenia

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

2.2. Príkazník zabezpečí výkon verejného obstarávania prostrednĺctvom dodávateľa služby VO,
s ktorým uzatvoril Zmluvu o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/02/2021/PL-
KSVO.

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

3. Predmet obstarávania

3.1.     Predmetom     príležitostného     spoločného     verejného     obstarávania     organizovaného
príkazníkom je dodávka tovaru - zemného plynu vrátane  skoordinovania a zabezpečenia
prepravy  a distribúcie  plynu  a poskytovanie  systémových  služieb  v kvalite  garantovanej
technickými    podmienkami    prevádzkovateľa    distribučnej    sústavy    vrátane    prevzatia
zodpovednosti  za  odchýlku  pre  odbemé  miesta  príkazcov  s  predpokladanou  spotrebou
určenou  na  základe  skutočnej   spotreby  v  predchádzajúcom  uzatvorenom  fakturačnom
obdobĺ v trvaní jedného kalendámeho alebo technického roka s rozdelenĺm na nasledovné
tarifné pásma:

3 .1.1. Tarifná skupina 1  -do 2.13 8 kwh vrátane
3 .1.2. Tarifná skupina 2 -nad 2.13 8 kwh -do  18 .173 kwh vrátane
3 .1.3. Tarifná skupina 3 -nad 18.173 kwh -do 42.760 kwh vrátane
3.1.4. Tarifná skupina 4 -nad 42.760 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
3.1.9. Tarifná skupina 9 -nad 641.400 kwh  -do 2.000.000  kwh vrátane
3.2.  Príkazca  predpokladá  rovnakú  spotrebu  zemného  plynu  aj   v nasledujúcom  zmluvnom

obdobĺ a zároveň žiada prĺkazníka, aby interval - rozpätie skutočne odobratého množstva
zemného  plynu  bez  uplatnenia  sankciĺ  zo  strany  budúceho  dodávateľa  bol  v každom
fakturačnom  období  v rozmedzĺ    min.  +/-  20%,  t.j.  min.  od  80  do  120  %  zo  súčtu  za
zmluvneného množstva zemného plynu v rámci všetkých odbemých miest prĺkazcu.

3.3.   Zásobovanie   odberných  miest   s  predpokladanou  spotrebou  zemného  plynu  požaduje
príkazca   realizovat'   formou   združenej   dodávky   na   zmluvné   obdobie   od   ukončenia
viazanosti so súčasným dodávateľom na obdobie 24 mesiacov.

4. Cena za poskytnutie služby

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytnutú službu vo výške 200,00 EUR.
4.2.  Cena  za  poskytnutú  službu  uvedená  v predchádzajúcom  bode je  pevná  a  zahŕňa  všetky

výdavky spojené  s uskutočnením verejného obstarávania.
4.3.  Cenu  za poskytnuté  služby  uhradĺ  príkazca na   účet  dodávateľa  VO  na základe  faktúry

vystavenej dodávateľom VO s termĺnom splatnosti do 30 dní.
4.4.    Dodávateľ    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 príkaznĺkovi v Zákonom stanovenej  lehote.
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pri  spracúvaní  osobných  údajov  a o  voľnom  pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa zrušuje
smemica  95/46/ES  (všeobecné  nariadenie  o  ochrane  údajov)  (ďalej  len  „Nariadenie")  a
prĺslušnými  slovenskými  právnymi  predpismi.  Osobné  údaje  sa  spracúvajú  za  účelom
identifikácie   Štatutárov  jednotlivých  miest  a obcí,  ktoré   sa  zapájajú  do  VO.   Príkazca

prehlasuje,  Že  sa  oboznámil  s  infomáciami  o  spracúvaní jeho  osobných  údajov  podľa
Nariadenia, vrátane informácií o j eho právach.

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

V    Leviciach   dňa

Dodávateľ služby VO:

# -6 . „ 'ä/ V Tmave  dňa

Príkaznĺk:
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