Dodávateľ odborných služieb:

Slovenské centrum obstarávania, o. z.

OBJEDNÁVKA

Sídlo: Podzámocká 67/6, Bojnice 972 01

odborných služieb
verejného obstarávania
pre komoditu:

Prevádzka (poštová adresa):
Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice
IČO: 42260515
DIČ: 2023510313
IČ DPH: SK2023510313
IBAN: SLSP, a.s. SK0509000000005028332376

Zemný plyn ako burzová komodita
Číslo objednávky SCO (nevypĺňajte)

Objednávateľ:

Verejný obstarávateľ

SCO ID

Inštitúcia

Č. objednávky objednávateľa

Obec Dubová

Ulica, číslo

IČO

Hlavná 39

Sídlo

00304735

DIČ / IČ DPH

2020662083
Banka, IBAN:

Dubová

PSČ

900 90

Štatutárny zástupca

Ľudovít Ružička

Telefón

033/ 642 9324

Mobil

0911918939

E-mail

starosta@dubova.sk

Adresa miesta dodania:

Týmto u Vás objednávame realizáciu verejného obstarávania na dodávateľa zemného plynu pre našu inštitúciu
Zadajte obdobie, na ktoré máte záujem zabezpečiť dodávatelia komodity (v rokoch)

2
10 881

€ bez DPH

Celkový predpokladaný finančný objem na dodávku s distribúciou pre rok 2020

10 881

€ bez DPH

Celkový predpokladaný finančný objem na dodávku s distribúciou pre rok 2021

9 000

€ bez DPH

Predpokladaný finančný objem na obstarávanú komoditu s distribúciou spolu

21 762

€ bez DPH

Skutočný finančný objem na dodávku s distribúciou v roku 2017 (presne)

10 881

€ bez DPH

0

€ bez DPH

Celková cena za distribúciu ZP bez DPH za všetky odberné miesta v roku 2017
Celková spotreba za obstarávané obdobia

Zákazka s nízkou hodnotou

roky

Celkový predpokladaný finančný objem na dodávku s distribúciou pre rok 2019

524,923

01.01.19

Počnúc dňom:

1 mesiac

Výpoved. lehota:

Údaje o výpovednej lehote
dôkladne skontrolovať!

MWh

Upozornenie!!! Finančný objem obsahuje cenu za zemný plyn, vrátane ceny za služby obchodníka, spotrebnej dane, ceny za distribúciu zemného plynu a ostatných regulovaných položiek v zmysle rozhodnutí Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví.
Člen SCO / Partner SCO:

Zodpovedný obchodný
manažér SCO:

Člen SCO

Objednaná položka

Ing. Tomáš Tóth

Jednotková cena bez DPH

Celková cena bez DPH

Celková cena s DPH

1) Odborná analýza, návrh metodiky pre danú komoditu a návrh riešenia verejného obstarávania

áno

329,00 €

329,00 €

394,80 €

2) Vypracovanie rámcovej dohody podľa Obchodného zákonníka, v zmysle
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

áno

113,00 €

113,00 €

135,60 €

3) Vypracovanie súťažných podkladov (SP) pre verejné obstarávanie / príležitostné spoločné obstarávanie

áno

294,00 €

294,00 €

352,80 €

4) Počet odberných miest - zahrnutie do SP v € / 1 OM

4

15,00 €

60,00 €

72,00 €

5) Počet ďalších právnych subjektov v zriaďovateľskej právomoci (s výnimkou objednávateľa)

0

254,00 €

0,00 €

0,00 €

6) Sledovanie komoditnej burzy EEX a písomné stanovenie burzového dňa pre určenie ceny elektrickej energie v
optimálnom čase na zazmluvneného dodávateľa a informovanie objednávateľa

áno

43,00 €

43,00 €

51,60 €

7) Pevná sadzba za realizáciu e-aukcie

áno

74,00 €

74,00 €

88,80 €

8) Komplexné riadenie procesu verejného obstarávania / príležitostného spoločného obstarávania

áno

74,00 €
Celková cena objednávky:

Výška DPH: 20%

Cena objednávky prepočítaná na jeden rok:
Priemerná cena na 1 právny subjekt za 1 rok:
Výška zľavy:
Celková suma objednávky po zľave:

74,00 €

88,80 €

987,00 €

1 184,40 €

493,50 €

592,20 €

493,50 €

592,20 €

30,00%
690,90 €

829,08 €

Dodávateľ je platcom DPH. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich vystavenia.
Cena bez DPH

Cena s DPH

Faktúra číslo 1 za položku 1 a 2 bude vystavená na objednávateľa ihneď po spracovaní dát a potvrdení akceptácie objednávky dodávateľom

309,40 €

371,28 €

Faktúra číslo 2 za položky 3 - 8 bude vystavená po po zaslaní výzvy na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou a jej vyhodnotením.

381,50 €

457,80 €

0,00 €

0,00 €

Faktúra číslo 3 za položky 7 - 8 bude vystavená po ukončení VO alebo po vyhodnotení výsledkov zákazky s nízkou hodnotou (po úhrade faktúry bude objednávateľovi odoslaná
kompletná dokumentácia verejného obstarávania)
Prílohou tejto objednávky bude tabuľka odberných miest a predpokladaných spotrieb na rok 2016, ktoré dodáme do 14 dní od odoslania objednávky.
Dolupodpísaný objednávateľ (štatutárny orgán objednávateľa) čestne vyhlasujem, že:
1/ Všetky informácie obsiahnuté v objednávke a v príkaznej zmluve sú úplné, pravdivé a správne.
2/ Som si vedomý skutočnosti, že nesiem úplnú zodpovednosť za následky uvedenia nesprávnych údajov.
3/ Svojím podpisom súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými na zadnej strane tejto objednávky.
4/ Akceptujem posielanie faktúr a potvrdenie objednávky elektronickou formou.

Pečiatka a podpis za verejného obstarávateľa:
Dňa:
Pred odoslaním podpísanej objednávky poštou, Vás prosíme o jej zoscanovanie a zaslanie na centrálu SCO e-mailom na
centrala@i-sco.sk
Ďakujeme za spoluprácu.

Pečiatka a podpis za dodávateľa odborných služieb (SCO):

Všeobecné obchodné podmienky
Práva a povinnosti Dodávateľa odborných služieb
Práva a povinnosti Slovenského centra obstarávania – ďalej len “Dodávateľ odborných služieb” príležitostného spoločného obstarávania.
1. Dodávateľ odborných služieb sa zaväzuje príležitostné spoločné obstarávania vykonávať v zmysle aktuálnej platnej legislatívy Európskej únie a Slovenskej
republiky, najmä však podľa zákona č. 343/2015 Z.Z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dodávateľ odborných služieb sa zaväzuje svojimi administrátorskými zásahmi do výberových konaní v príležitostných spoločných obstarávaniach
nezvýhodňovať ktoréhokoľvek dodávateľa pred ostatnými dodávateľmi.
3. Dodávateľ odborných služieb je povinný bezodkladne informovať všetkých účastníkov o udalostiach, ktoré by mohli obmedziť riadny priebeh príležitostného
spoločného obstarávania a následne podniknúť adekvátne kroky vedúce k ich náprave.
4. Dodávateľ odborných služieb sa zaväzuje poskytnúť službu na základe objednávky na príležitostné spoločné obstarávanie v dohodnutom rozsahu a kvalite,
nezodpovedá však za vznik udalostí, ktoré akýmkoľvek spôsobom znemožnia účastníkovi riadne zapojenie sa do výberového konania a boli zavinené treťou
osobou. Dodávateľ odborných služieb tiež nezodpovedá za kvalitu a dostupnosť internetových služieb účastníka.
5. V prípade realizácie verejného obstarávania podľa § 117 Zákona 343/2015 Z. z. a jeho novelizácií sa proces verejného obstarávania bude realizovať bez
rámcovej dohody.
6. Dodávateľ odborných služieb sa zaväzuje, že vhodnými opatreniami zabezpečí dôvernosť všetkých údajov získaných od účastníka a bude ich používať len na
účely spojené s príležitostným spoločným obstarávaním, ku ktorému zadávateľ svojou objednávkou pristupuje, resp. pre svoje interné potreby.
7. Dodávateľ odborných služieb zodpovedá za náhradu škôd spôsobených porušením zmluvných, resp. mimozmluvných podmienok len v prípade, že k nemu došlo
úmyselne z jeho strany, pokiaľ nie je v týchto podmienkach stanovené inak.

Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ bude poskytovať súčinnosť potrebnú k uskutočneniu predmetu plnenia Dodávateľom odborných služieb, ktorou je včasné poskytnutie úplných
informácií (najneskôr 14 dní pred zverejnením súťažných podkladov príležitostného spoločného obstarávania) podľa pokynov poskytovateľa týkajúcich sa
špecifikácií, cien, objemu, kvality predmetu nákupu alebo predávaného majetku a iných informácií potrebných k príprave a uskutočneniu komplexného procesu
príležitostného spoločného obstarávania. Objednávateľ sa zaväzuje dodržať všetky doporučené termíny, metodické postupy a pokyny potrebné pre prípravu a
realizáciu príležitostného spoločného obstarávania, ktoré odporučí Dodávateľovi odborných služieb.
2. Objednávateľ zodpovedá za správnosť ním poskytnutých údajov týkajúcich sa predmetu príležitostného spoločného obstarávania a obchodných podmienok
súvisiacich s výberovým konaním. Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky je zmluva o Príležitostnom spoločnom obstarávaní podľa § 16 zákona č. 343/2015
Zb.
3. Objednávateľ plne zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne Dodávateľovi odborných služiebovi, resp. dodávateľovi v súvislosti s ním umožneným prístupom
tretej osoby k informáciám týkajúcich sa príležitostného spoločného obstarávania.
4. Objednávateľ má právo vykonať zmenu v špecifikácii predmetu príležitostného spoločného obstarávania v jeho priebehu len v prípade, že táto zmena
neovplyvní riadny priebeh výberového konania a je plne v súlade so zákonom 343/2015 Z.z.
5. Výsledky príležitostného spoločného obstarávania nie sú pre objednávateľa záväzné v prípade, ak je ponuka úspešného uchádzača v rozpore s podmienkami
uvedenými v súťažných podkladoch, resp. vo výzve na účasť.
6. Objednávateľ je povinný uhradiť dohodnutú cenu za poskytovanú službu na základe ceny, ktorá vzišla pri vyplnení objednávky.
7. V prípade, že konaním objednávateľa vznikne Dodávateľovi odborných služiebovi, resp. dodávateľovi škoda, je tento oprávnený nárokovať si u objednávateľa
jej náhradu v plnej výške.
8. Objednávateľ dáva Dodávateľovi odborných služiebovi súhlas k použitiu jeho e-mailových adries uložených v databáze Slovenského centra obstarávania k
zasielaniu e-mailov súvisiacich s činnosťou združenia.

9. Objednávateľ sa zaväzuje neposkytovať tretím stranám know–how, ktoré Dodávateľ odborných služieb používa. V prípade preukázania porušenia tohto bodu
zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť Dodávateľovi odborných služiebovi vzniknutú škodu v plnej výške a k tomu sankciu vo výške 7.000 €

Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy medzi Dodávateľom odborných služieb a účastníkmi príležitostných spoločných obstarávaní sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto všeobecne platných obchodných podmienok možno urobiť len písomnou formou, inak sú neplatné.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou, budú riešiť vzájomnou dohodou s cieľom - zachovať dobré
obchodné vzťahy.
4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s jej obsahom oboznámené a že túto objednávku uzatvárajú dobrovoľne na základe svojej slobodnej vôle,
nie v tiesni, ani za nápadne nevyhovujúcich podmienok.
5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre príležitostné spoločné obstarávanie sú platné a účinné od 18.4.2016 v plnom rozsahu pre všetkých účastníkov
príležitostných spoločných obstarávaní realizovaných Slovenským centrom obstarávania. V prípade, že nastane zmena v týchto podmienkach v priebehu
niektorého príležitostného spoločného obstarávania vyhláseného prostredníctvom Slovenského centra obstarávania, tá sa na prebiehajúce výberové konanie
nevzťahuje.

