
PRÍKAZNÁ ZI.{LUV A č. 28l04l2020l PoI

uzatvorená podl'a ustanovenia § 724 a násl. Zákonač.4011964 Zb. - Občiansky zákonník
k zabezpečeniu pdležitostného spoločného verejného obstarávania v zmysle Zákona č.
34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov y zneni

neskorších predpisov (ďalej 1en ,,Zákon o VO")
(d'alej 1en ,,Zmluva")

l. Zmluvné sírany

1.1. P kazca
Názov pdkazcu: Obec Svinica
Sídlo: Obecnýúrad č.282,044 45 Bidovce
V zastúpení: Ing. IJubomír Šimko, starosta
Ičo: 324 761
DIČ: 2021245050
Bankové spojenie |BAN: SK54 5600 0000 0004 l566 400l
Banka: Prima banka Slovensko a.s.
Te1. kontakt: 055/6965225
E-mail: obecsviniva@stonline.sk
Webová stránka: www.svinica.sk
/ďalej len ,,prikazca" l

1.2. Pikazník
Názov pdkazníka: Regionálne združenie miest a obcí Košice - okolie
Sídlo: Osloboditeťov 22,044 14 Čaňa
V zastúpení: Michal Rečka - predseda združenta
ICO: 42101115
DIČ: 2022599}18
Bankové spojenie ]BAN: SK83 5200 0000 0000 1053 4217
Tel. kontakt: 055169 99 206
/ďalej len ,,prikazník" l

1.3. Dodávateť sluiby verejného obsíarávania
Názov: Komunál - Serviso s.r.o.
Sídlo: Hlavná 3,080 01 Prešov
V zastúpení: Martin Vykukel - konatel'
ICO: 51 l 15 026
DIČ: 2120624616
Bankové spojenie IBAN: SK33 7500 0000 0040 2569 413I
Banta: ČSOB, a.s.
Tel. kontakt:
E-mail:
/d'alej len ,,dodávatel' s|užby VO"/
/ďalej len ,,zmluvné strany"/



2. Uvodné ustanovenia
2.1, PÁkaznik sa touto Zmluvou zavázl:je, že pre pikazcu zabezpeči výkon verejného

obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu vo vlastnom mene v zmysle
ustanovení tejto Zmluvy.

2.2. Prikaznik zabezpeči výkon verejného obstarávania prostredníctvom dodávatel'a služby
VO, s ktorjrrn uzatvori1 Zmluvu o poskltnutí služby verejného obstarávania č.
yol0412020.

2.3. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude Rámcová dohoda o poskl.tnutí poistných
služieb uzatvorená medzi pdkazníkom a úspešnjnn uchádzačom v zmysle § 83 Zákona
o VO s dobou platnosti 48 mesiacov od jej podpisu.

3. predmetobstarávania
3.1. Predmetom pdležitostného spoločného verejného obstarávania organizovaného

pdkazníkom je výber dodávatelia služieb poistenia na poistenie majetku a zodpovednosti
za škodu na nasledouré poistné riziká:
3.1.1. Poistenie pre pdpad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou alebo vodou

z vodovodných zaÁadeni (nehnutelný majetok, hnuteťný majetok, peniaze
a ceniny, pomníky a objekty cintodnskej architektury)

3.1.2. Poistenie pre pdpad krádeže (nehnutelný majetok, hnuteihý majetok, peniaze
a ceniny) alúpeže

3,1 .3. Poistenie pre pdpad poškodenia alebo znióenia skla
3.1.4. Poistenie pre pdpad vandalizmu (nehnuteťný majetok, hrrutel'ný majetok)
3.1.5. Poistenie elektroniky a strojov
3.1 .6. Poistenie zodpovednosti za škodu prár,nických osób * orgarizácii
3.1.7. Poistenie zodpovednosti za škodu štatutámych zástup cov organizácii
3. i.8. Poistenie pre pdpad poško denia, znióeria a krádeže osobných motorových vozidiel
3.1.9. Poistenie pre pdpad poškodenia, zničenia a krádeže niikladných motorových vozidiel
3.1.10. Poistenie osób prepravovaných v osobnom motorovom vozidle
3.1.1 1. Poistenie osób prepravovaných v nákladnom motorovom vozidle
3.1 . i 2. Poistenie zodpovednosti za škodu spósobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)
3.1 . 13. Poistenie úrazu žiakov

4. Cena za poskytnutie služby
4.7 . Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytnutu službu verejného obstarávania vo výške

20,00 Eur.
4.2. Cena za poskytnutú službu uvedená v predchádzajúcom bode je pevná a zahfňa všetky

výdavky spojené s realizáciou vybraného postupu verejného obstarávania.
4.3. Cenu za poskytnuté služby uhradí pikazca na účet pdkazníka na ziáklade faktúry

vystavenej pdkazníkom s termínom splatnosti do 30 dní.
4.4. PÁkaznik nie je platcom DPH.
4.5. Prikanik je oprávnený r,rystaviť fakt:úrl za poskltnutú službu verejného obstarávania po

podpise náwhu Rámcovej dohody o poskytnutí poistných služieb.

5. Práva a povinnosti prikazcu
5.1 . Pdkazca sa na účely zabezpečenia výkonu verejného obstarávania zaváztle dodávateťovi

služby VO posky,tnút' nasledujúce údaje:
5.1 .1 . identifikačné, kontaktné a fakturačné údaje vlastnej orgarizácie,
5.1.2. údaje o platnosti a účinnosti poistných zml-áv uzatvorených so súčasným

poskytovateJiom poistných služieb,



5.1.3. údaje na stanovenie poistných súm a predpokladarrej hodnoty zákazky vo vzt'ahu
k poistn;fon rizikárn tvoriaciclr predmet verejrrého obstarávania a

5.1 .4. údaje o doteraišom škodovom priebehu príkazcu.
5.2. Pikazca uzatváía Poistné zmluvy s úspešným uchádzačom - budúcim

dodávatel'om poistných služieb, ktorý sa v rámci verejného obstarávania v poradí
uchádzačov umiestni na prvom mieste a s ktorym príkazník uzatvoÁ Rámcovú dohodu
o posky,tnutí poistných služieb.

6. Práva a povinnosti príkazníka
6.1. Pdkazník využije a uplatní všetky svoje znalosti a skúsenosti na to, aby obstarávanie

poistných služieb bolo vykonané podťa platných právnych predpisov Slovenskej
republiky, aby obstarávaný predmet zákazky splňal požadované parametre podl'a
špecifikácie príkazcu.

6.2, Pňkaznik do ukončenia procesu verejného obstarávania vo vlastnom mene zabezpeči
výkon všetkých právnych úkonov v zmysle Zákoía o VO, okrem podpísania Poistných
zmlúv, ktoré je v právomoci pňkazo:. Ukončenie procesu verejného obstarávarria
v prípade zadávania nadlimitnej zákazky nastáva zverejnením Oznámenia o výsledku
verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku Úradu pre verejné
obstarávanie (UVO), resp. zverejnením Informácie o výsledku verejného obstarávania na
UVO v pripade zadávania podlimitne1 zákazky bez lryužitia elektronického trhoviska.

6.3. Pdkazník po uzatvorení Rárncovej dohody o poskytnutí poistných služieb a po ukončení
procesu verejného obstarávania nezodpovedá za d'alšie postupy a úkony smerujúce
k uzatváraniu poistných zmlúv medzi úspešným uchádzačom - budúcim dodávateťom
služieb poistenia a pdkazcom, pokial sa zmlurmé strany nedohodnú inak.

6.4. Príkaznik po ukončení verejného obstarávania od dodávatel'a služby VO prostredníctvom
preberacieho protokolu prevezme dokumentáciu z verejného obstarávania a v zmysle §
24 odst. 1 Zákona zabezpeéi jej archiváciu. Ak pikazca požiada o nahliadnutie do
dokumentácie prípadne prejaví záujem o vyhotovenie fotokópie z jej jednotlivých častí,
pÁkaznik mu to bezodkladne umožní.

7.Práva a povinnosti dodávatel'a služby VO
7.1 . Dodávatel' služby VO sa zavázule, že počas realizácte procesu verejného obstarávania

dodrží všetky ustanovenia Zákona o VO.
7.2. Dodávatel služby VO sa zavázlýe, že počas realLizácie procesu verejného obstarávania

bude konať v súlade so záujmami pÁkaznika a p.ríkazctt so zreteťom na hospodámosť a
ekonomickú efektivnosť.

7.3, Dodávatel' služby VO sa zav'ázlje, že zachová mlčanlivost' vo veciach týkajúcich sa
údajov pdkazníka a pikazcu a o ich majetkových pomeroch s ktor]hni sa dostal do styku
a zároveň zabezpeči, aby k spracovávaným údajom nemali pdstup tretie osoby.
Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na údaje, ktoré je dodávateí služby VO povirrný
zverejniť v zmysle Zékona o VO, alebo je povinný uvádzať v prislušnej dokumentácií
poskynutej záujemcom resp. uchádzačom.

7.4. Dodávatel' služby VO sa zavázuje, že y Zákonon stanovenej lehote predloží prikazníkovi
Rámcovú dolrodu o poskytnutí poistných služieb na podpis. Ostatnú dokumentáciu
z verejného obstarávania dodávatel' služby VO administratívne usporiada a následne
odovzdá príkaznikovi, ato v lehote do 15 pracovných dní po zverejnení Oznárnenia
výsledku verejného obstarávania v Úradrrom vestníku EÚ a vo Vestníku UVO v pdpade
zadávanta nadlirnitnej zákazky, alebo po zverejneni informácie o výsledku verejného
obstarávania na UVO v pripade zadávania podlimitnej zákazky.



7.5. Dodávatel' služby VO sa zavázuje, že v lehote do 15 pracovných dní po podpise
Rámcovej dohody o posk}tnutí poistnýclr služieb zašle na kontaktnú e-mailovu adrcsu
pdkazcu jej elektronickú kópiu.

8. Spoločné a záverečné ustanovenia.
8.1 . Zmluvné stíany sa zavánljú, že si budú dósledne plnit' vzájomnú oznamovaciu povinnosť

o abýchkol'vek okolnostiach, majúcich vplyv na splnenie zm l urmého závázk1l
8.2. Yzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia pdslušnými ustanoveniami Občianskeho

zákonníka, najmá ustanovenia § 724 až §732, resp, § 566 a následne Obchodného
zákonnika.

8.3. V prípade porušenia niektoróho z ustanovení uvedených v tejto Zmluve niektorou zo
zmluvných strán rnajú ostatné zmluvné strany právo od Zmluvy s okamžitou platnost'ou
pisomne odstupit'.

8.4. Ktorákol'vek zo zmluvných strán má právo okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy aj
v prípade vytvárania nátlaku na jeho osobu smerujúce k ovplyvňovaniu wýsledkov
obstarávania, porušovania principov verejného obstarávania, alebo v prípade
dodatočného zistenia zaujatosti vo vďahu k uchádzačom.

8.5. Táto Zmluva sa vzatváta na dobu určitú t .j na obdobie od začatia do ukorrčerria procesu
verejného obstarávania definovaného zvoleným postupom a taxativne určenom Zákonom
o Vo.

8.6. Všetky zl:neny a doplnky tejto Zrnluvy musia b}t' vyhotovené po vzájomnej dohode
zmluvných strán úhíadne vo fonne písomných dodatkov, ktoré sa stanú po podpise
všetkými zm l uvnj,rni stranami neoddelitel'nou súčast'ou tejto Zmlwy.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Po jednom
}yhotovení obdrži pÁkazca, pfikazník a dodávateť služby VO,

8.8. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu všetkými zmluvnými stíanami a účinnost'
dňom nasledujúcirn po dni jej zverejnenia na intemetovej stránke príkazcu.

8.9. Zrnluvné strany r,rylrlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená vážne, slobodne, za
obojstranne zrozumitel'ných podmienok a že ich zmluvná votnosl' nebola obmedzená,
na Znak čoho ju t;i,mto podpisujÚ.

Vo Si,inici dňa 2.9.2020 VČani dňa 3,9.2020


