PRÍKAZNÁ ZMLUVA
uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov (Občiansky zákonník)
medzi

Príkazca:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán/štatutár:
IČO:
DIČ:

Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany
Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta obce
00 318 302
202 116 27 37

a
Príkazník:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán/štatutár:
IČO:
DIČ:

Obec Poruba
Poruba 95, 972 11 Lazany
Ing. Tomáš Tóth, starosta obce Poruba
00 318 426
202 116 27 92
I.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovných činností (ďalej len "príkaz") príkazníkom pre príkazcu:
1/ kompletná realizácia procesu verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na poskytovanie služieb v oblasti zberu, likvidácie a
zneškodnenie odpadov v obci Poruba a v obci Nedožery-Brezany.
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: 31.08.2020
II.
POVINNOSTI PRÍKAZNÍKA
Príkazník zabezpečí predmet tejto zmluvy formou expertnej dodávky treťou stranou – dodávateľom odborných
služieb, ktorým je VEROBS, s.r.o., Muškátová ulica 14930/33, 974 01 Banská Bystrica.
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 verejného obstarávania príkazník poskytne
príkazcovi dokumentáciu 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 zmluve.
Po ukončení verejného obstarávania je príkazca podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov povinný uzavrieť Zmluvu o poskytovaní služieb s víťazom verejného
obstarávania, na základe a podľa rámcovej dohody, ktorá je predmetom verejného obstarávania.

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 VO vo Vestníku verejného obstarávania alebo v Európskom
vestníku verejného obstarávania.
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 Porube, dňa ....................

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa......................

_______________________
Obec Poruba
Ing. Tomáš Tóth, starosta

______________________________
Obec Nedožery-Brezany
Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta

