
Š-959/2013 

PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 4/2013 

k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania podľa ustanovenia § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka v zmysle 

Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon") 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Príkazník: Mesto Medzev 

V zastúpení: JUDr. Valéria Flachbartová, primátorka mesta 

Tel, fax, mail: 055/4663105, 055/4663295, mesto@medzev.sk 

ICO: 00 324 442 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu: 0445074950/0900 

/ďalej len „príkazcník"/ 

Príkazca: Obec Poproč 
 

Tel, fax, mail: 

ICO:  

Bankové spojenie:  

číslo účtu:  
(ďalej len „príkazca") 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu vykoná proces verejného obstarávania na zber a zneškodnenie 

odpadu so začiatkom obstarávania v mesiaci 11/2013 za odmenu vo vlastnom mene v uvedenom rozsahu: 

1. výber dodávateľa na zabezpečenie služby verejného obstarania dodávateľa na zber a zneškodnenie odpadu v 

rozsahu predmetu obstarávania 

2. na proces verejného obstarávania na dodávateľa na zber a zneškodnenie odpadu v rozsahu predmetu 

obstarávania 

ČI. II 

Príkazca sa zaväzuje podieľať sa na úhrade nákladov na odmene vo výške podielu z celkovej sumy za výber a 

výkon obstarania podľa počtu obyvateľov v obci príkazcu. 
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Čl. III 

 

Príkazník využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby obstaranie bolo vykonané podľa platných 

právnych predpisov Slovenskej republiky, aby obstaraný predmet zákazky spĺňal požadované technické parametre 

podľa špecifikácie príkazcu. 
 

 

ČI. IV 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť o akýchkoľvek 

okolnostiach, majúcich vplyv na splnenie zmluvného záväzku. 

ČI. V 

Príkazník vykoná vo vlastnom mene všetky právne úkony vychádzajúce zo Zákona o Verejnom obstarávaní 

okrem podpísania zmluvy o výkone predmetu obstarávania uvedeného v čl. I, bode 2 tejto zmluvy, ktoré je v 

právomoci príkazcu, alebo ním splnomocnenej osoby, ak ďalej nie je ustanovené inak. Príkazník je oprávnený 

zveriť vykonanie príkazu tretej osobe podľa ustanovenia paragrafu 726 O.Z. 

ČI. VI 

 

Príkazník po splnení všetkých predpisných úkonoch vychádzajúcich zo Zákona odovzdá príkazcovi overenú 

fotokópiu Zmluvy. Spisový materiál verejného obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy administratívne 

usporiada a zabezpečí jej archiváciu v zmysle odst.l, §21 Zákona. Ak príkazca požiada o nahliadnutie do 

dokumentácie, príkazník mu to bezodkladne umožní. 

ČI. VII 

Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, najmä 

ustanovenia § 724 až §732 a § 566 a následne Občianskeho zákonníka. 

ČI. VIII 

V prípade porušenia niektorého z ustanovení uvedených v tejto zmluve jednou zmluvnou stranou, má právo druhá 
zmluvná strana od zmluvy písomne odstúpiť. 

 

 

Čl. IX 

 

1. Zmluva sa uzaviera na dobu určitú t .j na obdobie od začatia po ukončenie verejného obstarávania 

definovaného zvoleným postupom verejného obstarávania a taxatívne určenom zákonom o verejnom 

obstarávaní. 

2. Príkazník si vyhradzuje právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade vytvárania nátlaku na jeho osobu 

smerujúce k ovplyvňovaniu výsledkov obstarávania, porušovania princípov verejného obstarávania, alebo v 

prípade dodatočného zistenia zaujatosti vo vzťahu k uchádzačom. 

 

ČI. X 



Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vyhotovené po vzájomnej dohode zmluvných strán výhradne vo 

forme písomných dodatkov, ktoré budú po podpise obidvomi zmluvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

ČI. XI 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej 

zverejnení. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

podpísali. 

V Medzeve, 25. 11. 2013 

Príkazca:     Príkazník: 

 


