
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č.

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")

Názov príkazeu:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
Bankové spojenie:
Tel. kontakt:
E-mail:
/ďalej len "príkazca"/

Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 953 01
Branislav Varga, poverený riaditeľ
00587168
Prima banka, číslo účtu: 223010200115600
+421 3769 23211
sekretariat@tsmzlm.sk

Názov príkazníka: Mesto Zlaté Moravce
Sídlo: Ulica 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
V zastúpení: Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka
IČO: 00308676
Bankové spojenie: VUB a.s. číslo účtu: 33422162/0200
Tel. kontakt: +421 37 6923901
E-mail: sekretariat(tl),zIatemoravce.eu
/ďalej len "príkazník"/

Čl.l

Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu vykoná verejné obstarávanie na
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu so začiatkom obstarávania v druhom štvrťroku
2015 bezodplatne vo vlastnom mene v rozsahu uvedenom v článku II tejto zmluvy.

Čl. II

Rozsah poistenia:

Poistné riziko

a) Živelné a vodovodné poistenie
(nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, peniaze a ceniny, pomníky a objekty
cintorínskej architektúry)

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

c) Poistenie skla
d) Poistenie pre prípad vandalizmu (nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok)
e) Poistenie elektroniky a stroj ov
f) Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
g) Poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov subjektov územnej

samosprávy



Čl. III

h) Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných motorových
vozidiel

i) Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže nákladných motorových
vozidiel

j) Poistenie osôb prepravovaných v osobnom motorovom vozidle
k) Poistenie osôb prepravovaných v nákladnom motorovom vozidle
l) Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
m) Poistenie úrazu žiakov

Príkazník využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby obstaranie poistných
služieb bolo vykonané podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, aby
obstarávaný predmet zákazky splňal požadované technické parametre podľa špecifikácie
príkazcu.

Čl. IV

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť o
akýchkoľvek okolnostiach, majúcich vplyv na splnenie zm l uvného záväzku.

Čl. V

Príkazník vykoná vo vlastnom mene všetky právne úkony vychádzajúce zo Zákona
okrem podpísania zmluvy, ktoré je v právomoci príkazcu, alebo ním splnomocnenej osoby.

Čl. VI

1. V prípade uzatvorenia rámcovej dohody podľa ustanovenia paragrafov 11 a 64 zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov príkazník nezodpovedá za ďalšie postupy, pokiaľ sa zmluvne
nedohodnú inak.

2. Príkazník po splnení všetkých predpisných úkonoch vychádzajúcich zo Zákona odovzdá
príkazcovi overenú fotokópiu Zmluvy resp. Rámcovej dohody. Spisový materiál verejného
obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy administratívne usporiada a zabezpečí jej
archiváciu v zmysle odst. 1, §2l Zákona. Ak príkazca požiada o nahliadnutie do
dokumentácie, príkazník mu to bezodkladne umožní.

Čl. VII

Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, najmä ustanovenia § 724 až §732 a § 566 a následne Občianskeho zákonníka.

Čl. VIII

V prípade porušenia niektorého z ustanovení uvedených v tejto zmluve jednou zmluvnou
stranou, má právo druhá zm 1uvná 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.

Čl. X

Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byt' vyhotovené po vzájomnej dohode
zm1uvných strán výhradne vo forme písomných dodatkov, ktoré budú po podpise obidvomi
zm1uvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. Xl

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

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke príkazcu.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená vážne, slobodne, za
obojstranne zrozumiteľných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, na
znak čoho ju týmto podpisujú.
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