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Slovenské"
centrum
obstarávania

OBJEDNÁVKA
odborných služieb

pre komoditu:

Dodávateľ:

Slovenske centrum obstarávania

Pri starej prachárni 16, Bratislava 831 04

Poštová adresa: PO box 29, 972 01 Bojnice ./

IČO: 42260515, DIČ: 2023510313

Číslo účtu: SLSP, a.s. 5028332376 / 0900

Zemný plyn

Člalo objednávky Nevyp ňajte

Objednávatef: Verejný obstarávateľ 1 SCOID

Spoločnosť Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza IČO OO 160 750

Ulica, číslo Matice slovenske' 16 DIČ/IČ DPH 2021351860

Banka, číslo účtu:

Sídlo Prievidza
Prima banka Slovensko, a. s.

PSČ 97101
7310169110/5600

Štatutárny zástupca
PaedDr. Eleonóra Porubcová Adresa miesta dodania:

kontaktné osobv: lna. Jana Čaiková, lna. Soňa Tršová PhD.

Telefón 046 / 542 3367

Mobil 0907795897

Fax

Mail trsova(Ô)QymOd.sk, iana.caikovašäovrnpd.tsk.sk

Zadajte obdobie, na ktoré máte záujem zabezpečiť dodávatelia komodity (v rokoch)

Predpokladaný finančný objem na obstarávanú komoditu pre rok 2013

rok

44 345 € bez DPH

Skutočný finančný objem spotrebovaný na komoditu v roku 2011 (informatívne) 42770 € bez DPH

UpozornenieIII Finančný objem obsahuje iba cenu za zemný plyn a cenu za služby obchodníka.
Do finančného objemu sa nezahŕňa cena za distribúciu. za prepravu a spotrebné dane.

IČlen seo / Partner seo PartnerSCO

Objednaná položka

1) Vypracovanie súťažných podkladov (SP) pre VO

2) Počet odbemých miest - zahmutie do Súťažných podkladov - v € /1 OM

3) Počet dalších právnych subjektov v zriaďovateľskej právomoci (5 výnimkou objednávatera)

4) Vypracovanie rámcovej dohody podla Obchodného zákonníka, v zmysle Zákona Č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov I áno

5) Pevná sadzba za realizáciu e-aukcie I áno

6) Komplexné riadenie procesu verejného obstarávania I áno

7) Koordinácia a kontrola vytvorenia konkrétnych združených zmlúv o dodávke a distribúcii
zemného plynu na základe rámcovej zmluvy pre verejného obstarávatera- nepovinná položka,
klient si môže zabezpečiť samostatne I áno

8) Koordinácia a kontrola vytvorenia konkrétnych združených zmlúv o dodávke a distribúcii
zemného plynu na základe rámcovej zmluvy pre dalšie subjekty- nepovinná položka, klient si
môže zabezpečiť samostatne

Výška DPH: 0%

Zľava za prevzatie funkcie Centrálneho verejného obstarávateľa

Celková suma objednávky po zl'ave

áno

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Poskytnutá záloha v EUR:

Faktúra na zálohovú platbu bude vystavená na ooíednávateta ihneď oo príiatl oblednávkv

Faktúra za položky 1,2,3,4 bude vystavená po zverejnení verejného obstarávania vo vestníku VO 200 E I
Faktúra za položky 5,6,7.8 bude vystavená po ukončení VO. Z celkovej čiastky bude odpočitaná záloha (faktúra Č.l). 212,01 € l

Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich vystavenia.

Týmto objednávame u dodávatel'a realizáciu verejného obstarávania na dodávateľa zemného plynu pre našu inštitúciu v rámci centrálneho verejného obstarávania

Dolupodpisaný objednávateT (štatutárny orgán objednávateTa) čestne vyhlasujem, že:

Prílohou tejto objednávky bude tabuľka odberných miest a predpokladaných spotrieb na rok 2013 a príkazná zmluva s centrálnym verejným obstarávateTom, ktoré dodá me do 14
dni od odoslania objednávky.

1/ Všetky informácie obsiahnuté v objednávke a v prikaznej zmluve sú úplné, pravdivé a správne,
2/ Som si vedomý skutočnosti, že nesieme úplnú zodpovednosť za následky uvedenia
nesprávnych údajov,
3/ Svojim podpisom súhlasim so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými na zadnej
strane tejto objednávky,

Dňa:1 5.10.20121 Pečiatka a podpis:
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,eobecné obchodné podmienky

Práva a povinnosti

Práva a povinnosti Slovenského centra obstarávania - ďalej len "Vyhlasovatera" centrálnych verejných obstarávaní

1. Vyhlasovater sa zaväzuje centrálne verejné obstarávania vykonávať v zmysle aktuálnej platnej legislatívy Európskej únie a Slovenskej republiky,
najmä však podla zákona 25/2006 Z.Z v znení neskorších predpisov.

2. Vyhlasovater sa zaväzuje svojimi administrátorskými zásahmi do výberových konani v centrálnych verejných obstarávaniach nezvýhodňovať
ktoréhokorvek dodávatela pred ostatnými dodávateľmi,

3. Vyhlasovater je povinný bezodkladne informovať všetkých účastníkov o udalostíach, ktoré by mohli obmedziť riadny priebeh centrálneho verejného
obstarávania a následne podniknúť adekvátne kroky vedúce k ich náprave.

4. Vyhlasovater sa zaväzuje poskytnúť službu na základe objednávky na Centrálne verejné 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.
Vyhlasovater tiež nezodpovedá za kvalitu a dostupnosť internetových služieb účastníka.

5. Vyhlasovater sa zaväzuje, že vhodnýmí opatreníamí zabezpečí dôvemosť všetkých údajov získaných od účastníka a bude ich používať len na účely
spojené Centrálnym verejným obstarávaním, ku ktorému zadávater svojou objednávkou pristupuje, resp. pre svoje íntemé potreby.

6. Vyhlasovater zodpovedá za náhradu škôd spôsobených porušením zmluvných, resp. mímozmluvných podmienok len v prípade, že k nemu došlo
úmyselne alebo následkom hrubej nedbanlívostí z jeho strany, pokiar nie je v týchto podmienkach stanovené inak.

Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávater bude poskytovať súčinnosť potrebnú k uskutočneniu predmetu plnenia vyhlasovaterom, ktorou je včasné poskytnutie úplných informácií
(najneskôr 14 dní pred zverejnením súťažných podkladov Centrálneho verejného obstarávania) podra pokynov poskytovatera týkajúcich sa špecifikácií,
cien, objemu, kvality predmetu nákupu alebo predávaného majetku a iných informácií potrebných k príprave a uskutočneniu komplexného procesu
Centrálneho verejného obstarávania. Objednávater sa zaväzuje dodržať všetky doporučené termíny, metodické postupy a pokyny potrebné pre prípravu a
realizáciu Centrálneho verejného obstarávania, ktoré odporučí vyhlasovater.

2. Objednávater zodpovedá za správnosť ním poskytnutých údajov týkajúcich sa predmetu Centrálneho verejného obstarávania a obchodných
podmienok súvisiacich s výberovým konaním.

3. Objednávater plne zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne vyhlasovaterovi, resp. dodávaterovi v súvislosti s ním umožneným prístupom tretej
osoby k informáciám týkajúcich sa Centrálneho verejného obstarávania.

4. Objednávater má právo vykonať zmenu v špeciflkácil predmetu Centrálneho verejného obstarávania v jeho priebehu len v prípade, že táto zmena
neovplyvní riadny priebeh výberového konania a je plne v súlade so zákonom 25/2006 Z.z.

5. Výsledky Centrálneho verejného obstarávania nie sú pre objednávatera záväzné.

6. Objednávater je povinný uhradiť dohodnutú cenu za poskytovanú službu na základe ceny, ktorá vzišla pri vyplnení objednávky

7. V prípade, že konaním objednávatera vznikne vyhlasovaterovi, resp. dodávateľovi škoda, je tento oprávnený nárokovať si u objednávatera jej náhradu
v plnej výške.

8. Objednávater dáva vyhlasovaterovi súhlas k použitiu jeho e-mailových adries uložených v databáze Slovenského centra obstarávania k zasielaniu e-
mailov súvisiacich s činnosťou združenia

9. Objednávater sa zaväzuje neposkytovať tretím stranám know-how, ktoré vyhlasovater používa. V prípade preukázania porušenia tohto bodu zmluvy je
objednávater povinný uhradiť vyhlasovaterovi vzniknutú škodu v plnej výške a k tomu sankciu vo výške 7.000 €

Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy medzi vyhlasovaterom Centrálnych verejných obstarávaní a účastníkmi Centrálnych verejných obstarávani 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 cielom - zachovať
dobré obchodné vzťahy.

4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s jej obsahom oboznámené a že túto objednávku uzatvárajú dobrovorne na základe svojej
slobodnej vôle, nie v tiesni, ani za nápadne nevyhovujúcich podmienok.
5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre Centrálne verejné obstarávania sú platné a účinné od 1.5.2012 v plnom rozsahu pre všetkých účastníkov
Centrálnych verejných obstarávaní realizovaných Slovenským centrom obstarávania. V prípade, že nastane zmena v týchto podmienkach v priebehu
niektorého Centrálneho verejného obstarávania vyhláseného prostredníctvom Slovenského centra obstarávania, tá sa na prebiehajúce výberové konanie
nevzťahuje.


