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PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 451/04/2021/ EL

Ed

uzatvorená podľa ustanovenia €; 724 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania v zmysle Zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“)
(ďalej len „Zmluva“)

Názov príkazníka:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO :

PD

SK83 5200 0000 0000 1053 4217
OTP Banka Slovensko, a.s.
+421 55 6999206

obeccana©centrumsk

www.obeccana.eu

Obec Čakanovce
Obecný úrad č.79, 044 45 Bidovce
Emil Imro, starosta
324 051
2021235876
SK54 0200 0000 0000 0742 0542
VÚB, a. s., Štúrova 27/A, Košice
+421 556965631
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1.2. Príkazca

Regionálne združenie obcí Košice - okolie
Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
Michal Rečka — predseda združenia
42 101 115
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1.1. Prikazm'k
Názov príkazcu:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie IBAN:
Banka:
Tel. kontakt:
E-mail:
Webová stránka:
ld
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]. Zmluvné strany
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DIČ:
Bankové spojenie IBAN:
Banka:
Tel. kontakt:
E-mail:
Webová stránka:
/.

obec©cakanovceeu

www.cakanovce.eu
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1.3. Dodávateľ služby verejného obstarávania
Názov:
Komunál — Servis, s.r.o.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
Sídlo:
V zastúpení :
Martin Vykukel — konatel,
IČO:
51 115 026
IČ DPH:
SK2120624616
DIČ:
2120624616
SK33 7500 0000 0040 2569 4131
Bankové spojenie:
/ďalej len „dodávateľ služby VO“/
/ďalej len „zmluvné strany“/
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2. Úvodné ustanovenia
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2.1. Príkazník sa touto Zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu zabezpečí výkon verejného
obstarávania na nákup elektrickej energie vo vlastnom mene vzmysle ustanovení tejto
Zmluvy.
2.2. Príkazník zabezpečí výkon verejného obstarávania prostredníctvom dodávateľa služby VO,
s ktorým uzatvoril Zmluvu o poskytnutí služby verejného obstarávania č.VO/04/2021/ EL.
2.3. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude Rámcová dohoda o Združenej dodávke
elektrickej energie uzatvorená medzi príkazníkom a úspešným uchádzačom v zmysle 5 83
Zákona o VO s dobou platnosti 24 mesiacov od jej podpisu.
3. Predmet príležitostného spoločného verejného obstarávania

príležitostného spoločného verejného obstarávania organizovaného
príkazníkom je dodávka tovaru - elektrickej energie vrátane skoordinovania a
zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné
miesta príkazcov s predpokladanou spotrebou určenou na základe 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 — Nízky tarif (NT)
3.1.3. Administratívne a prevádzkové budovy - Jednotarif (IT)
3.1.4. Verejné osvetlenie — Vysoký tarif (VT)
3.1.5. Verejné osvetlenie — Nízky tarif (NT)
3.1.6. Verejné osvetlenie - Jednotan'f (lT)
3.2. Príkazca predpokladá rovnakú spotrebu elektrickej energie aj v nasledujúcom zmluvnom
období a zároveň žiada príkazníka, aby inferval — rozpätie skutočne odobratého množstva
elektrickej energie bez uplatnenia sankcií zo strany budúceho dodávateľa bol v každom
fakturačnom období v rozmedzí min. +/- 40%, t.j. min. od 60 do 140 % zo súčtu
zazmluvneného množstva elektrickej energie v rámci všetkých odberných miest príkazcu.
3.3. Zásobovanie odberných miest s predpokladanou spotrebou elektrickej energie požaduje
príkazca realizovať formou Združenej dodávky na zmluvné obdobie od ukončenia
viazanosti so súčasným dodávateľom na obdobie 24 mesiacov.
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3.1.

4. Cena za poskytnutie služby
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4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytnutú službu vo výške 25,00 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 uhradí príkazca na účet dodávateľa VO na základe faktúry
vystavenej dodávateľom VO s termínom 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 elektrickej energie na podpis príkazníkovi v Zákonom stanovenej
lehote.

5. Práva a povinnosti príkazcu
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5.1. Príkazca sa na účely zabezpečenia výkonu verejného obstarávania zaväzuje dodávateľovi
služby VO poskytnúť nasledujúce údaje:
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5.1.1. identifikačné, kontaktné a fakturačné údaje vlastnej organizácie,
5.1.2. údaje o platnosti a účinnosti zmlúv so súčasným dodávateľom elektrickej energie,
5.1.3. identifikačné údaje odberných miest príkazcu vrátane kapacity hlavného ističa,
5.1.4. údaje o skutočnej spotrebe elektrickej energie v predchádzajúcom uzatvorenom
fakturačnom období v trvaní jedného kalendárneho alebo technického roka na
jednotlivých odberných miestach príkazcu a
5.1.5. údaje o cene v štruktúre cenových podpoložiek (regulovaných aj neregulovaných URSO)
za spotrebovanú elektrickú energiu v predchádzajúcom uzatvorenom fakturačnom období
v trvaní jedného kalendárneho alebo technického roka na jednotlivých odberných
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miestach príkazcu.
5.2. Príkazca sa zaväzuje uzatvoriť Zmluvu o Združenej dodávke elektrickej energie
s úspešným uchádzačom - budúcim dodávateľom , ktorý sa v rámci verejného obstarávania
v poradí uchádzačov umiestni na prvom mieste a s ktorým príkazník uzatvorí Rámcovú
dohodu o Združenej dodávke elektrickej energie.

6. Práva a povinnosti príkazníka
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6.1. Príkazník využije auplatní všetky svoje znalosti a skúsenosti na to, aby obstarávanie
elektrickej energie bolo vykonané podľa platných právnych predpisov Slovenskej
republiky, aby obstarávaný predmet zákazky splňal požadované technické afunkčné
parametre podľa špecifikácie príkazcu.
6.2. Príkazník do ukončenia procesu verejného obstarávania vo vlastnom mene zabezpečí
výkon všetkých právnych úkonov v zmysle Zákona oVO okrem podpísania Zmluvy
o Združenej dodávke elektrickej energie, ktoré je v právomoci príkazcu. Ukončenie
procesu VO v prípade zadávania nadlimitnej Zákazky nastáva zverejnením Oznámenia
ovýsledku verejného obstarávania vÚradnom vestníku EÚ avo Vestníku Úradu pre
verejné obstarávanie (UVO), resp. zverejnením Informácie o výsledku verejného
obstarávania na UVO v prípade zadávania podlimitnej zákazky bez využitia
elektronického trhoviska.
6.3. Príkazník po uzatvorení Rámcovej dohody o Združenej dodávke elektrickej energie a po
ukončení procesu verejného obstarávania nezodpovedá za ďalšie postupy aúkony
smerujúce k uzatváraniu Zmlúv o Združenej dodávke elektrickej energie medzi 5 úspešným
uchádzačom - budúcim dodávateľom a príkazcom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
inak.
6.4. Príkazník po ukončení verejného obstarávania od dodávateľa služby VO prostredníctvom
preberacieho protokolu prevezme dokumentáciu Z verejného obstarávania a v zmysle 5 24
odst. 1 Zákona zabezpečí jej archiváciu. Ak príkazca požiada o nahliadnutie do
dokumentácie prípadne prejaví záujem o vyhotovenie fotokópie z jej jednotlivých častí, ,
príkazník mu to bezodkladne umožní.
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7. Práva a povinnosti dodávateľa služby VO
7.1. Dodávateľ služby V0 sa zaväzuje, že počas realizácie procesu verejného obstarávania
dodrží všetky ustanovenia Zákona o VO.
7.2. Dodávateľ služby VO sa zaväzuje, že počas realizácie procesu verejného obstarávania
bude konať v súlade so záujmami príkazníka a príkazcu so zreteľom na hospodárnosť a
ekonomickú efektívnosť.
7.3. Dodávateľ služby VO sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa
údajov príkazníka a príkazcu a o ich majetkových pomeroch s ktorými sa dostal do styku
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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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V Čakanovciach dňa 15.11.2021

V Čani dňa 16.11.2021

Príkazca:
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Príkazník:

PD
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Komunál
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Dodávateľ služby VO:

is. s.r.o.
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