PRÍKAZNÁ ZMLUVA
uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov (Občiansky zákonník)
podľa čísla objednávky uvedeného v tabuľke
č. 02010840380 - 11
medzi

Príkazca:
Obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
v zastúpení:
číslo účtu / kód banky:
Tel./fax:
a
Príkazník:
Obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
v zastúpení:
číslo účtu / IBAN:
Tel./fax:
a
Dodávateľ odborných služieb:
Obchodné meno:
Sídlo:
Poštová adresa:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Registrácia:
Zastúpený:

Obec Radôstka
Radôstka 51, 023 04 Radôstka
0314226
2020553205
Jaroslav Fekula, starosta
........../....

Obec Nová Baňa
Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
00320897
2021111455
Mgr. Ján Havran - primátor mesta

Slovenské centrum obstarávania, občianske združenie (SCO)
Pri starej prachárni 16/16, Bratislava 831 04
P. O. Box 29, 972 01 Bojnice
42260515
2023510313
Obvodný úrad Bratislava, č.živn. registra 110-215032
Ing. Ľuboš Babarík, predseda správnej rady

I.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovných činností (ďalej len "príkaz") príkazníkom pre príkazcu:
1/ kompletná realizácia procesu centrálneho verejného obstarávania (CVO) s názvom Dodávka zemného plynu
so zabezpečením distribučných služieb.
2/ realizácia analýz, metodiky pre stanovenie ceny a vyhodnotenie obstarávania, návrh textu vecnej podstaty
zmluvy a realizácia expertnej elektronickej aukcie v rámci tohto obstarávania a to najneskôr do dohodnutého
termínu: 30.11.2014

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 Združenú zmluvu o dodávke zemného plynu s víťazom CVO, na základe a podľa
rámcovej dohody, ktorú ako výsledok verejného obstarávania za všetkých príkazcov podpíše s víťazom CVO
príkazník.
V prípade že príkazca zabezpečuje proces verejného obstarávania pre právne subjekty vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti, je povinný si zabezpečiť zmluvné oprávnenie na túto činnosť.

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.
Účastníci zmluvy sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú.
V Radôstke, dňa ............ 2014

.............................................................................
Mgr. Ján Havran
Primátor mesta Nová Baňa
Príkazník

............................................................................
Jaroslav Fekula
Starosta obce Radôstka
Príkazca

.............................................................................
Ing. Ľuboš Babarík
Slovenské centrum obstarávania
Predseda správnej rady

