
Obec PoproČ
y.

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproé
sp. zn.: OcU-Š-233/2018
č.záznamu: 233/2018-001

Zápis v spis e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode mformácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverej niladňa
29.6.2018 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu sp.zn.: OcU-Š-233/2018

uzatvorenú dňa 28.3.2018

účinnúod: 30.6.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproí
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

2., Ing.JozefBalkó

Jókelova záhrada 555, Kolíňany

Predmet dodatku:

príkazná zmluva zabezpecenie výkonu verejného obstarávania na poistenie
majetku a zodpovednosti za škodu

VPoproči, dňa 29.6.2018

Eva Benková

zamestnanecobce poverený zverejňovaním
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PRIKAZNÁZMLUVA č. 2/03/2017/POI

l^^^^d^^^os^ä^J^l^č^lIo^^^o4)^t^v^iao^^lT^^^1t
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávam' ao zmene_a doplnem niektorých zákonov (ďalej len

"Zákon o VO")
(ďalejlen"Zmluva")

1. Zmluvné strany

1.1. Príkazca
Názov príkazcu: ObecPoproč
Sídlo: Školská 2, 044 24 PoproČ
Vzastúpení: Ing. Stefan Jaklovský, starosta^

ICO: 00 324 639
v

DIC: 2020746189
Bankové spojenie IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Tel. kontakt: 055/4668171
E-mail: sekretariat@poproc.sk
Webová stránka: www.poproc.sk

/ďalej lcn "príkazca"/

1.2. Príkaznik
Názov príkazníka: Regionáhie združenie miest a obcí Rudohorie
Sídlo: Nám, sv. FIoriána 259/1, 044 23 Jasov
Vzastúpení: Ing. Gabriel Nagy, predseda združeniaw

ICO: 35567716
v

DIC: 2022584828
Bankové spojenie IBAN: SK08 0900 0000 0004 4701 6017
Banka: VUB
Tel. kontakt: 055/4664106
E-mail: mfo@mdohorie.sk
Webová stránka: www.mdohorie.sk
/ďalej len "príkazník"/

1.3. DodávateP sluzby verejného obstarávania
Názov: Ing.JozefBalkó
Sídlo: Jókelovazáhrada 555, 951 78 Kolíňany
Vzastúpení: Ing. JozefBalkó
IČO: 43 401 228

v

DIC: 1026261522

Bankové spojenie IBAN: SK74 7500 0000 0040 0435 9019
v

Banka: CSOB. a.s. Nitra
Tel. kontakt: +421 903218403
E-mail: jozefbalko@mail.telekom.sk
/ďalej len "dodávateľ služby VO"/
/ďalej len "zmluvné strany"/
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2. Uvodné ustanovenia

2.1. Príkazmk sa touto Zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu zabezpečí výkon verejného
obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu vo vlastnom mene v zmysle
ustanovení tejto Zmluvy.

2.2. Príkazník zabezpečí výkon verejného obstarávania prostredníctvom dodávateľa služby
VO, s ktoi^m uzatvoril Zmluvu o poskytnutí služby verejného obstarávania
Č.VO.....,2018.

2.3. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude Rámcová dohoda o poskytnutí poistných
služieb uzatvorená medzi príkazníkom a úspešným uchádzaÉom v zmysle § 83 Zákona
o VO s dobou platností 48 mesiacov odjej podpisu.

3. Predmct obstarávania

3.1. Predmetom prílezitostného spoločného verejného obstarávania organizovaného
prikazníkom je výber dodávateľa služieb poistenia na poistenie majetku a zodpovednosti
za Škodu na nasledovné poistné riziká:

3.1.1. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia Živelnou udalosťou alebo vodou
zvodovodných zariadení (nehnuteľný majetok, hnuteFný majetok, peniaze
a ceniny, pomníky a objekty cintorínskej architektúry)

3.1.2. Poistenie pre prípad krádeže (nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, peniaze
a ceniny) a lúpeže

3.1.3. Poisteniepre prípad poškodenia alebo zničenia skla
3.1.4. Poistenie pre prípad vandalizmu (nehnuteFný majetok, hnuteľný majetok)
3.1.5. Poistenie elektroniky a strojov
3.1.6. Poistenie zodpovednosti za Škodu právnických osôb - organizácií
3.1.7. Poistenie zodpovednosti za Škodu Štatutámych zástupcov organizácií
3.1.8. Poistenie pre prípad poskodenia, zničenia a krádeže osobných motorových vozidiel
3.1.9. Poistenie pre pripad poškodenia, zničenia a krádeže nákladných motorových vozidiel
3.1.10. Poistenie osôb prepravovaných v osobnom motorovom vozidle
3.1.11. Poistenie osôb prepravovaných v nákladnom motorovom vozidle
3.1.12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)
3.1.13. Poistenie úrazu žiakov

4. Cena za poskyŕnutíe služby
4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytnutú službu verejného obstarávania vo výške

50Eur.

4.2. Cena za poskytnutú službu uvedená v predchádzajúcom bode je pevná a zahma všetky
výdavky spojené s realizáciou vybraného postupu verejného obstarávania.

4,3. Cenu za poskytnuté služby uhradí príkazca na účet príkazníka na základe faktúry
vystavenej príkazníkom s termínom splatností do 30 dní.

4.4. Príkazník nieje platcom DPH.
4.5. Príkazník je oprávnený vystaviť faktúru za poskytnutú službu verejného obstarávania po

podpise návrhu Rámcovej dohody o poskytnutí poistných služieb.

5. Práva a povinnosti príkazcu
5.1. Príkazca sa na účely zabezpečenia výkonu verejného obstarávania zaväzuje dodávateľovi

služby VO poskytnúť nasledujúce údaje:
5.1.1. identifíkačné, kontaktné a fakturačné údaje vlastnej organizácie,
5.1.2. údaje o platnosti a účinnosti poistných zmlúv uzatvorených so súčasným

poskytovateľom poistných služieb,
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75 i^^^lf^i^y /?l?ai!i^^^,^i, ^.i,l,íľ^e-í-1^- jľ?c?-^?. dní .,po po^pise
Rámcovej dohody oposkytnutí poistných služieb za51e na kontaktnú e-maifovu adresu
príkazcujej elektronickú kópiu.

8. Spoločné a záverccné ustanovenia.
8.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú dôsledne phiiť vzájomnú oznamovaciu povinnosť

o akýchkoľvek okolnostiach, majúcich vplyv na splnenie anluvného záväzku
8.2. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadía príslušnými ustanoveniami ObČianskeho

zákonníka, najmä ustanovenia § 724 až §732, rcsp. § 566 a následne Obchodného
zákomuka.

8.3. V pripade porušenia niektorého z ustanovení uvedených v tejto Zmluve niektorou 20
zmluvnýchstránmjú ostatné zmluvné strany právo od Zmluvy s okamžitou plataosťou
písomne odstópiť.

8.4. Ktorďcoľvek TO zmluvných sfran má Pľávo olcamžlte' °dstúPlť' °^ teito zm^uvy ai
vprípade yytvárania nátlaku na jeho osobu smerujúce k ovplyvňovaniu výsledkov
obstarávania, pomšovania princípoy verejného obstarévania, alebo vprípade
dodatočného zistenia zaujatosti vo vzťahu k uchádzačom.

8.5. Táto Zmluva sa uzatyára na dobu určitú t j na obdobie od začatia do ukončenia procesu
verejného obstarávania defínovaného zvoleným postupom a taxatívne určenom Zákonom
oVO.

8.6. Všetky zmeny a dophiky tejto Zmluvy musia byt' vyhotovené po vzájomnej dohode
^^^Í^^^,^?^^e"^?J?!?je. ífio^y^-d^dat^0^ ?°, sa ú p p°dpise
všetkými zmluvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

8.7. Táto zmluva je_vyhotovená v troch vyhotoveniach splatnosťou originálu. Po jednom
vyhotovení obdrôí prikazca, príkazník a dodávateF služby VO.

8.8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účumosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na mtemetovej stránke príkazcu.

8.9. Zmlyvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorcná vážne, slobodne, za
obojstranne zrozumiteľných podmienok aže ich zmluvná voľDosť nebola obmedzená,
na znak čoho ju týmto podpisujú.

V Poproči dňa 28.3.2018 VJasovedňa 28.3.2018

Príkazca:...... Prikazník:. . . t >t-/-./ yv /

VJasove dňa 28.3.201!

f <

Obecný úrad Poproc
Dátum

Dodávateľ služby VO: .....H>*Énr*<>^nnn>ffÉ*>*< n^t . < S"^ .<.>.<
^-c' ^8

j ~í
<^> . . . . r

Čislozásnamu.Ing.JozefBalkó ťA/p sg/su:
QiJ^ '?33/y^l/-

PrUohy. ^ífavtn/e.-
^ /^ŕcca u3^\ ý


