
čisl. Zmluv! Mandalánj 2022/000059

Mandátnr zmluva

uzlr/oíená nižšie uv€dcnéno dňa, n€siM d óka mluvnými s|Mmi podl á ustliovenia §
566anasl zákom č 5l]/l99lZb obcnodný zákoínlk v 7ieni nskoišich pEdpisoÝ (ďalej
lcn,,obchodný zákoííi*")

L
znluvnéJtrrny

§osidlom: GdbaÝého1860/1,8410lBntislava,Dúbralka
IČo 5:] 5o849l
DIč 10a4422273
Štatulámy or&ln Mgr Marlin Loboika
Tcl +421 903 248 924
E_nail nanin,lobolka@nsvo,sk
Rcgisirácia: oU,BAozPl-2020/l51ó75_2
BantoÝé spojonie, Tafta buíka, ! s,

IBAN: sK47ll00 0000 0029 40091968

sósldlón ve&á Paka l89.9]05l vellá Paka
Ičoj 00305?9l
DlČ: 20203?0l]2

Štatuiemy orgán: Ivúseňm slaosta obcc
E mail siarost @v€lkapďa st
Tel: 0]V55 86 705
Bai]ové spoFniq viJB, a,s
IBAN sK89 02000000000922220122

(mandatÁr a nandanl sDoločn€ aj ako .rňlMé §ia,lý')

D€ritríci€ zdklldných pojn.v

Minulý siav PEdchádzajúq piávny siav u mandanlg vyplýlajrici z platn.j odb€nkl'sk€j
zmlu!ry uď€ner konodity



vysúťážÉíý slaY: stav po podpise rysú džen€j ódb€íát€ltkej dluvf,

súť,ž€ná doba dodávky: Počet m€sieov objedenej súťaženej doby

Nďt!ídddóá súť.žená dobt tlodáYky Počď ísi&ov obj€ófuej súlaženej doby
ktorý neqedsiaw.je uÉleíý kalendÁríy rok Alebó u.elené tdeídáfu ioky

Modifikátor pr. s,n,žmý objen: Počá m€sieov objedn ej súť,ž€rej doby

súl'ažený objm: predslavuje si!čin pi€dpokladmej ]2_nesačnej spotí€by a Ňdchádztjú.i
kaleódÁmy íok (lj, Mpí, loIendÁúy rck 202l) ěbodifikáloru definoméno objedneou
sfuážeíou dobou dodávry (!. ak súi'ažim€ 2 a pol rok - tat pFdpokladaná ročná spoi@ba

]

,]

I

m.
ÚÝodíé ult.nov.úii , úč€l znluly

zhluvóé slrany sa dohodli, ř uafuánjú iúto znluvu na 2átlád€ Wlanov€nia § 26t ods l
v sFoj€nt s 6t § 5ó6 . msl obctoóéio zákonnita 61,0 zmluÝu mndálnu (d alej len

Mandat& je podiil&tehtýn subjekbm zaob.Éjúcin sd poíademtvom v oblsli
orcgiačnej, ekonon,ckej, obcbodnej a v obl6ti služieb, p€dovšelkýn v súvisloýi
s vftJnýn obstaúvúlfo alebo @liáciou ťberoťcn konani pre bj€kly wFjiej
správy na dodÁvaElov, tsp po§Irylowtelov }rybhýcn druhov konodtt a služieb, o i
s }aužitlm elektronických násbojov pri rcalizácii výberového konania
Mandúl j€ pdvnickou osobou, iesp, §zickou o$bou _ podnikdelbfo, rešp, ryzřkou
osobou _ nepodóikateion 6 jehó cielbm je s využitim služi€b mldaliB optlDalizovať
nÁkIády na óákup konodity, a io prcdovletkýn, it€d' niel€n, FostFdnictYon
€l.ktionických Di§i@jov Fi @a]iácii výb€rového tonania, tj eaukcie,
I&ndaiár ná záujen o poskylnuli€ služby pre nandanta, kto@j účelon je @liácia
ťbúového konania na výbei na]vhodiejšieho dodivgt€lb uíč€nej konodiry. kontré,tn€
elekdc*.j en rgie p@ nandlnla, pričom podl! vóle znluÝných sbán P€dnetnou
komoditou je (i) eletiiická en€lgit (d dej len .šonodil.') lómÁlne v]/bmú tonoditu
sl.novuje opalovaóe prIloha ó l, lúiá úkti€ž st óovuj€ ýýpočei hluvnej odnúy
a poplatkov. Pričon pÉstavuje n€oddeliielbú §účasť lejio znlula, al nie je uvedené iíak
zmluvné ýra.y p@hlasujíl, že údaje uvedmé ! člóňtú I zmlury sú v súlade s prÁvnou
skuiočnqťou ý čae už9tÝoíenia zfilúa, zmluvné sftdny 9 zavázuJú, že ar óldo ku
zaene poskyhutých údájov, bezodtladi€ túto skuločnosť oznámi! druhgj znluvre]

lv.
Pr.dú€t alury l torDlly

M datft §a nvázuje a adiť a odplatu, vlatnýn nenon a m (lčet maódaóia výbeíové
l@neie, tj, po@doský sePis v ránci rylí'ldÁvmia a odporučeniá najvhodnejši€ho
dodáýálei! elekincke] energie. o i s ryUžitim dymnického porovnávani. ci€n, 1s ._

Mandal& $ avilzuje, ž. v pi8p€h mm<lanl! aiadi prlležitost.é spoločné
obstarávani€ podlb zákoM č. 343/2015 z, z, o veíejnoú obst íÁvaói a o deíe ! dopln€ni



1

]

niektolich zá*oňov a zóroveň tyužúe vlgsn1é k.pqcity, lby potryI adňinistÉilvňe
! koordinačné ll1ivity spojmé s obstďálaniú
Mandaáí zároven deklaruje, že m účely obsiarávadia využije leó tiké aukúné sysém!
slúÉie fu Uskutoěne.ie elekronickej aukci€. l'1oÉ sú zpl$né v rczname
hospodáBlrych subjehov vsúlade 9 § l52 záko@ č ]43/2015 z z o v.Fjnon
obsra,ávani a o hene a doplneni niektorych zákonov v Zneói neskoéIch píedpisov
Na ustutočn€nie píIležilostného spoločňého obstaúvmi! Múdúta MandltáJ využlje
cenifikoveý systém EvoB, kto.ý re8lslrcvala 24,82016 spoločóosť valuue sí,o,
Kozňonautov ]/A,949 ol NiiB,IČo: 36 ?53 ó88.
Ms.datt d€klmje, ž€ u účelom zabozFóenia hospodánosii a €fehivnosti verejného
obslaíálani,, zbžp€či Fe Mmdnnla záLtelo @ poskylnuli. služby, L1olá nie j. božn
dctup,ú na tlhu, poslupom nadlimitnej alebo pqllinnnej ák&ky Počet zr]časbeĎýcb
ve@jiých obstarÁvatelbý na prlležitošnoí spoloč.oh veíqnóň obsiarálui bud€ veltý,
čo spósbi. že fimnčný objem obstaúlmých komodii bude lakii€ž vyšši, a z tobo óvodu
bud€ nu!.é použiť obstaniva.ie prosíednictvon md]imitn.j al.bo podlimiine.j ákuky
vyhlásenie pdhžitosiného veEjnóno obsblávania je vhodié najná pie nere8ulovúýcn a
stredne velbých verej.ých obstarával.l'ď. Ich 9poločným pošupon sa naýýši celko!ý
obj€n obsiaíivúýcn konod]t váčšie objeny obsúlávaíýcb lonodn oslovujú vilc
záujemcov o ve€Jňé obstáráýaňie, čjn s! vyŇáía šíšie konkuMčné píosredie
DodÁýalelia týchto koíodtt sú scbopói pn ve&ých obsiďávanýoh obj€ú@h poskytóúi'
i'žšie eny a výhodnejšie nluvné podnienl,]
Maód! 9 aúzuje posLflnúť mandarárovi súčinnosť v rozsahu neryhnutnon Prc
dosiahnutie splnenia predmelu a ričelu tejio Zmtuvy,
Mandani sa zavázuje aplaiiť mandaLl@vi a jeho činnosť podla lejto znluvy odmcnu
a poplaiky v súIade s článkon Ix teiio zmluly.

v.
Roeh činlNli m!!drtár.

Mand.láí sa avázuF }ykoúť pre mmd ta m§ledujú€e:
t. UJkuiočneli€ r Jpncov..ie .uditu !úč..ného lbtu odberu Konodlt v roAahu

poEebmm @ }],hotovenie dolrMeniáci€ nelThnutnej t í€diácii ,ýbmÝého koMi!
MEdút pienbujn ž. 3i j€ v€doný skutočícti, žé spí&ovúie auditu je dewhnúné pí€
,bpešní, Ealizr.iu výbeiového konmia, ij, ťedovš.tkým píe tfprfuovánie výbéíovej

2 Rgllzjcil 3.úotného vynhd.íi. l odpo.úč.Ii, .ijvhodrcjši€bo dodíÝ.leP.
I(obodily pozGtiva 2 Esledujúcich činnosli:

a. lapieovanie obchodných podnieňok A}db požiád.viek nmdmt!;
b, ,ahotovenie ť^f ó! účsť Yo Y€Éjnoň obsbrÁva!,l (o,i. e_autcii);
c, realizÁcia Yerejóého óbsitíúúia (Éaukci€)]
d, laholov€nie šprá}! o rcalizácii v€Ej.ého obslďáv.iia G_aUtcie), klole.j prllobou

je záP,s z výd€dkov au}ci€ (p@tokol)l
€ tonEola návrnu znlúv ód vil'dnéno dodávaiela]
f. podpis zmlí,Ý o dodávl@ Komodlt B zátlád€ plnej moci podplMój fundaúton]
g, odovzdanie podpjsúých zňlúv t všettý€h mď€nálov súvisieich s pBhodom

k viťenéhu dodával€Lovi mfudfutovi



]

]

I

Poviíí8ti n!nd!l{ř.

Múdalárj9 pri ziadov.ni zál€žitosli povimý:
a, posiupovať s náležilou odbomu slďosilivoslbu v súlade so záujnami mandanta;

b rykonávat' pr€dnet čimosti podlá uštanol€nl člAnko! Iv, ! v. tejto zmluÝl v tiztej
spolupráciavsúlad€spol(yúim d ta;

c oznámiť múdaniovi v§lL-y podslainé skubčno§ti, kroré zisfll pri plneni prednetu
činnosii a *toé móžu mať vplyv na henu pokynov mmdant . í€šp, L1oíé nóžu nái'
vplyý óa priebeh vykonáv@l činnostii á} n€dójde ku de.e pokynov núdfuia óa
základe ozóámfiia nandaiáB, poslupuj. m daiór podlb póvodných polrnov
m6ndÁóia, a to trl, aby bolo hožié dosia,t nuť účel l€jlo zmlui},

Ak fiándalár zistl, ž€ pokyny Eandanta sú nďhodné alebó neúč€lúé pd plne1,iPrednetu
óifuošti. a]ebo ž. odporují] ýšNbecne závááýn pnivnyh pEdpison, j€ povimý na toto
múddóia v&š UpofuŘiť, Ák v ionlo prlplde blde nmdant ni plnml p@dn€fu činno§li
Podl'ě svojich pokynov tďat', nandatír hó právo:
a v pln€ni pr€dnefu čimosii poknóovať podlh póvodnýcb pokyóov maĎdaĎta, pričom s

onťadon na drun n€vnodnosii pokynov m danb sa v pnshšnoú poíere zbavuje
zodpovedno9li a neúgp€šné 9plnenie PEdm€lu ěimosli a z p.ipadné n€dosblky v
íln poskylovúej službe|

b. v prlpade Pokráčovania v plneni predm€fu čiúosli požadoveť ód ňúdúlq aby svoje
etNmi€ na polodných potynocn potvról maudálároli pisonne!

c, odstúpil'od zmlury, pričm odsupenlm od Zmluly ýzniká mandaóovi ná@r ia
nábadu všctkýcb do tej doby i!č€lóe vynaložeíých nákl.dov sílvisiacich s plnenin

Maid.tár je povinný pravidelne infomoval' maódanla o posiup€ pln€.i. Fedmdu

yn
Povinnólti ú.údríi.

Mand!ói je poÝiniý odovzdai' v&s múdaiárevi akuilne ó pEsné podklady, v*i a
infomácie, kloié sú nutné k plneniu predmelu činnog1i. Mandatit nic je poviiný ačáť
čiúošť podl ! t9jio zúluva Y prlpAde oheškeia msdalta s odoýzda.Im podk].dw, veci
.lebó iífófuá.ii pon,ebných pÉ nadnu É.liáclu Ýýberovébo komnie
Manddt je poviúý upozoňiť nmdaúía na všetky s}dstatné skuločíGti a rizilá
§úvisie s plnenim PEdnelu čiúosti ! s pnpaóou fudpoveóGťo! a škody m stíúy
nand6ia, na p ebeh lehóla pod
Mand!íl j€ poviiný v slrIade s Bianov€lln ól, Iv. ods 2 znluq poslqaovai'
banddárovi nerybnumú súčifuoď, potiebnú prc údne plnmie p€dnelu čiú6ti, najmá
odovzda' íúdatÁrovi bfudkladne po podpiý te.l$ Zmlwr. Mjnskór vša} do piatich
d.l od podpisu zmlui}, akluál.y a preýý zozMn odb€fuých nieí Konód'ty v
objekoch spnvovaných nandanlom.
Mandani je povimý dodržať dkony slov€trk€j Replbliky ohtá.lofu zveíqňovanil

TNrňi€ 7nlu!íého v2('rhU



l.

.]

]

l,

odm€n., pop|rlky 3 p|.iobíé podni€íky

znluvné Stnny s, dohodli, že mddal' D,koĎ&a pÉdnet lej1o znluvy odplalre spo$b
odplaty j. uvedeiý vods 2 tohb Čláňku, prilóhá Č, l k lejlo znluve stanovule druh
Komodity &ýýšku znluvných poplalkov. Lloé má múdanl povinnqť uhíadil'na úóet
n3ndltÁ6, aj( ói€je uved€né inak
Znluvné stMy sa dohodli, ž€ maidat& má iáok a ]e opláhený hL1uíovať nandaniovi
poplalok z úspory avúiabilóý poplatok, píičon i.b výška je slanolená jednodivými
piiloh Prilohami k ie]to zmluve Poplalky podra tohlo odseku j€ mndáidi opiávneiý
fakuovať iak, že rystavl Mdmtovi faklúru daňový doklad @ celú sumu alebo je]
čat'vypočiianú postupoí podlh lohto ělánku a Prilohy č l t t€jlo znluve, a !o
bead}ladne po oMlžmi Podpigných zmlú! od ýlt'eiého doóÝat€lb, tk nie j€ uv€dené
iiak splabosť 1€jio fakúly j€ 14 dni od j€j vy stlveni a
Maňdel mÁ mož.osť Bčiť v prilohe č, l óa kolko čsli faklr]lr, bud€ mzdeleni §Wa
predstavujúca zmluvne poplatty
Mónda.l nú povimosi' UnBdil' celú smu zmluvných popláikóY a]ebo vleiky jel &sii
Y lehote ó nesiaúv od obdižúia podphmých zílúY od viťeného dodlvat€lb at nic je
uved€né ióalr Usknovenia Prilony č l *znluve sú n.dúdené uštaóovéniam iohto

Daňo{ý doklad _ fal'1ún, obsanuj€ olrem čhla mlur} a lehoty splat osti, horije 14 .lni
od rasiavonia faldúry mfudlnloýi, ii€ž náležibsti daňového dokladu podlb zá}ona č,
77212004 z. .. o dani z píjd*) hodnoty v zneni nesko,šich pedpisov.
v p.iPade, ž€ laktúa nebúle nať zodpovedajúce náležiloýi, j. mandant opnivnený zaslať
ju v lehoie spla|ňosti spAť msndatárou na doplnenie, b€2lono, aby sa tak dostll do
oneškania splatnosti Lehok splatnosii začlna plynúť 2no!. od oldtovného vystavenia
náležite dopln€ného či opEv€ného dokladu.
Uh6da poplatlov bud€ !]/konaná b€znolovNtnou fomou, ptYodoí na ba.koyý účei
fi!ódrúŘ uvedený v áhlavi lcjio Znluly, Znluýné slmy 9 dohodli M ion, že p€ňažný
záváak j€ splmiý dňon. kedy je suna odpisi.á z úólU nandania
v pnpdde zruš€nia účsti na výbmvon kondl na zíklade rozhodnuii. @danla
v ktorclkohrck iize jeho prieb€hu le nmdmt povinný unŘdil' manóúroÝi všetky
náklady, tloíé do doby zrušeói! výberového komnia qn.]ožil

Títo zmlu,, 3l uátvára n! dobu určit,t, j€j pl.tnŇt' . účiííNť anikí lDlí€niú
či..o.ri D..dlt!n, lj. rffli!íciou yýb.ru n.jvhodúejšiebo dod{vatel'! vybř.trýcb
konodlt nljn€lk0r do ]l. 12, 2022.
Ukoněe.ie zmluq iným spó§obom než uplynullm času, m ldorý bola Zúluva ualTeú,
sa .iadi vš@becnýni obchodnými podni€nkmi í€álizÁcie výberového kon ia na
dodiivatelb elektíiclej eĎererc (d'al€j len .Podmien}y")

x_
Porll€li€ mluvných zdvlzlrov

znluvné stlúy sa zavlrujú aplátiť 4 lQždý deň oú€škúia dohodnutého lemInu
splahosii koéhokollet p€ň!žnébo zÁvdzku dluv.ú pokuiu vo výške 0,05 %
z f.hu@v&ej čiastlt, a to 9ž do doby úLplného zaplatenio dlžnej čiNtlý
Zaplaienin žnIuvneJ pokuty nie je dotkluié próvo M ióĎdu škod} spósobené
porušenjh iných znluhých ávfukov



xi
orr.i!é r dv€rdné ut !ov€íi.

l, PokiBl'bude úmdmt n.ýonok oíjciál.. p@enlovať ťsiupr, tlačové spnivy či iné
infomácie fýkajúe 9 čimosll vykonávaúýcb ú zÁkláde tejlo znlury, avliaje sa
nMdbl Podr! jebo shíďných hožnósti uvieď píi lejto čimosti vždy podnikltel'sld
subj.kl nabdaláo, Tálo zmluva reupnvuje n€oftciÁlne ťšfupy mndaót!

2 Maddút z.&oveň podplsom znluvy udeluje mndllíroli súLNa š použirin Mnd.ólove]
obchodóe] íimy alebo mmdantom zasiúaibej oryúá.iq obchodnej znaaty, jeho logá,
zúku al€bo iného si€r!filfitného úačénia nedaúra. ! to ťlučE za účelm
zverejftíiá v plop.gáčných na'eriÁloch núdálén, Ý části&h venovaných @fc@ociám
výa@ných klieďov

3 zmluvrc slroy sa avázujú iešiť spoly ryplýlajúce z bjto zňlura ptdďš.lkýn

4 Pokid v lejto znluve nie j€ dohodnué imk, pldia v osl.1nom pilslušné ustmďňie
Podni9nok . v pripade, že nie je úpBva dešená touto znluvou Blebo PodĎienkMi,
riadia sa vá'óy zí uwých §tni. platnou právnou úPBÝou, hlavř ob.hodným

5. znluva zavázuje práwych nástupcoý ob@h žmluvný.h stnií.
ó. Ťálo zmluva móž€ bť nen€ná 3 doPlňďliá l€n po vzájomEj dohóde dluvných sllán,

phomno! fomou, ýzostupn čislovúýni dodalkúi rúdpi@ýni oplávrenými
zástup.úi dluvných strán.

7, Táto znluva MdohlLda plain@ť dňom podpi§u opnivnenými záslupc5mi zmluvných ýl.á.
a účimost'fusl€duj(Ei deň po dni jej zvúejnoie.

8, Táio zmluvB je ryhotovení v dveh roúopišocb s platnoštbu originálu, píičon každ.á
zmluiTÁ strana óM.žl pri PodPisejetlno vlholoveiie,

obe zhl@hé lllah, pó lia.l on P/eěfuar! z lry plehlas"jú, že sú si ýedoné ožíjch
Pú|nyh .lósledtoý ,lplýýajúcich z leío zfulw!. Zhl@hé llřaiy plehlaýjn, že podpls
zr"b, k PrejNň ich skaločn j a slobo.|nej ,óle a PodPjson ýo|ich oPláýne"jch
,dsluP@ý Polýlťl,|jl. že fr oboz"óni' so nlaíjni Podnienkani abd ýlhfad snjhi

v obci v.lxá Paka. dna 4J,ll, zL v mede Bnli§lau dňa l3l0 2022



znluné sřdy 9 dohodli, že na žáklade člán(u tx. ods, l Múdátíej znlwl je dfln

ELIKtRlcKA ENERGlA
6] 1,14 €

x 24 nesiMv (Začiat]k vysúťaž, dodívok: ] ,9,2023)

- 36 nesia@v (Začialok vYsúl'až, dodávok: )

! r,i"rr-ara, = nes. (zač. !ysúl'až, dodá!ók: )

a) JednoMvá fattuiicia poplaikov x
b) ;akuáciorczdelenána č6ti E (mjneskórdo r

x Med{t v spolupnici s M datircn: (K dátmu: 3l,8,2o22)

- vysúťaž€ný dodávatel'- sp1.on@neni€: (K dái,:

|řL,\\, ZaZL

PřIloh, č. i k Mlndútn.j zhluýe výíol€tznllvnej údb€ny, popl.úov á Drčeni€ druhu
komodity


