Príloha č.1 k časti B.2 Spôsob určenia ceny

PONUKOVÁ CENA - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRI NA PREDMET ZÁKAZKY - D O D Á V K A
ZEMNÉHO PLYNU URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK
k podlimitnej zákazke na dodanie tovaru (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 181/2013
zo 17.09.2013. pod sp. zn.: 15559-WYT
„Dodávka zemného plynu"
vyhlásenej Mestom Žiar nad Hronom Ul. Š. Moysesa č.46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 0032125
Kritérium:
Najnižšia cena - cena celkom za dodávku zemného plynu vrátane DPH

Návrh na plnenie kritérií
pred elektronickou aukciou

Odberateľ

Mesto
Žiar nad Hronom
Odberné miesta
podľa zoznamu
odberných miest

Tarifa

M4

M2

Predpokladaný
odber v kWh
2014-2015

307 500
72 000

JC
v €
bez DPH /kWh

Celková cena
spolu
v €
bez DPH

0,03179

9 775,425

0,03179

2 288,88

Celková cena spolu bez DPH (EUR)

12 064,305

DPH

2 412,861

Celková cena spolu s DPH (EUR)

14 477,166

Definícia kritériá:
Cena celkom za dodávku zemného plynu je určená ako súčet:
- súčinu jednotkovej ceny za 1 kWh pre maloodber s DPH (EUR/kWh) a celkového
predpokladaného rozsahu dodávok zemného plynu pre maloodber : M4 (307 500 kWh),
- súčinu jednotkovej ceny za 1 kWh pre maloodber s DPH (EUR/kWh) a celkového
predpokladaného rozsahu dodávok zemného plynu pre maloodber : M2 (72 000 kWh),
Táto cena je s DPH a bez distribučných poplatkov.
Poznámka:
Predpokladaný odber nie je záväzný pre ďalšie objednávky, ale len pre hodnotenie kritérií
Uchádzač zadá jednotkové ceny bez DPH v EUR na štyri desatinné miesta
Predpokladaný odber množstva elektriny je na 24 mesiacov (2 roky)
V cene nie je zahrnutá cena distribúcia

V...Žiline

, dňa ..10.10.2013.

B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania
1

Zmluva
Výsledkom podlimitnej zákazky bude zmluva na dodanie tovaru a s tým spojených služieb,
mod/.i verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom resp. uchádzačmi podľa § 45
zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zákona.
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu
súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa
uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak
úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo
nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávate!' a obstarávate!' ich môže uzatvoriť s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v
poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne
verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak,
aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, kedy bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný,
verejný obstarávate!' a obstarávate!' môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako
tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému
obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, kedy bol k
ich uzavretiu písomne vyzvaný.

2.

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh zmluvy podľa tejto časti súťažných podkladov na
celý predmet zákazky podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

3.

S úspešným uchádzačom sa budú na základe uzatvorenej zmluvy následne uzatvárať
individuálne zmluvy s jednotlivými správcami, resp. užívateľmi konkrétnych odberných miest.

4.

Dodávateľ (úspešný uchádzač) si
od objednávateľa (verejného obstarávateľa) nebude
uplatňovať sankcie v prípade neodobratia ako aj prekročenia zazmluvneného množstva plynu.

5.

Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo v čase trvania zmluvného vzťahu dopĺňať
a upresňovať predmet zmluvy podľa vlastných potrieb (odberné miesta).

1. Zmluva
Obchodné a zmluvné podmienky sú špecifikované v návrhu Zmluvy na dodanie tovaru vrátane
dopravy a príslušných služieb, ktorá tvorí súčasť
týchto súťažných podkladov. S úspešným
uchádzačom sa budú na základe uzatvorenej zmluvy následne uzatvárať individuálne zmluvy
s jednotlivými správcami, resp, užívateľmi konkrétnych odberných miest.
Uchádzač predloží v ponuke návrh zmluvy o dodávke plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za
odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb vypracovaný v súlade s týmito
súťažnými podkladmi. Ak uchádzač predloží návrh Zmluvy o dodávke plynu vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb, ktorým nebude
rešpektovať podmienky stanovené v týchto súťažných podkladoch, bude jeho ponuky zo súťaže
vylúčená. Návrh zmluvy o dodávke plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so
zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb, vrátane prílohy musí byť
podpísaný
uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača takto vypracovanú Zmluvu na dodanie
o dodávke plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu
a súvisiacich služieb podpíše a predloží v rámci svojej ponuky.
V prípade, ak návrh zmluvy predkladá skupina dodávateľov, návrh zmluvy o dodávke plynu vrátane
prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb musí
byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny.
Cena za služby súvisiace s distribúciou pre príslušné odberné miesta je určená v zmysle
rozhodnutia
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ceny za služby súvisiace

s distribúciou pre príslušné odberné miesta budú účtované d o d á v a t e ľ o m počas platnosti
zmluvy v zmysle platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
poskytované prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

2. Vzor Zmluvy
Výsledkom podlimitnej zákazky bude zmluva o dodávke plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za
odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb medzi verejným obstarávateľom
a úspešným uchádzačom resp. uchádzačmi podľa § 45 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní.

Zmluva o dodávke plynu, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so
zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb
uzavretá v zmysle ustanovení § 18 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 409/2007 Z. z., ktorým sa
ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
nariadenie vlády č. 409/2007 Z. z.") v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších oredpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

tika, a.s.
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i Okresného súdu Žilina, oddiel:Sa, vložka č.:10328/L.

>nom
biaio:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ :
N i e j e platcom DPH
Bankové spojenie :
Čislo účtu:

Ul. S. Moysesa č.46, 965 01 Žiar nad Hronom
Mgr. Peter Antal, primátor
00321125
2021339463
VÚB, a.s. pobočka Žiar nad Hronom
1485443559/0200

Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok postupu verejného obstarávate ľa (v tejto
zmluve uvedeného ako odberateľ) pri aplikovaní postupu verejného obstarávania zadávaného
podlimitnou zákazkou v zmysle § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I. Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy:
a) dodávať zemný plyn do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe č.1 tejto
zmluvy (ďalej len odberné miesta) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľovi
odchýlok,
c) zabezpečiť u prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS") v súlade s platnými
právnymi predpismi a prevádzkovým poriadkom PDS, v kvalite podľa technických
podmienok prístupu a pripojenia do distribučnej siete pre odberateľa distribúciu zemného
plynu a služby spojené s dodávkou zemného plynu (ďalej len „ distribučné služby).

2.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok odberateľa zemný plyn odobrať za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a zaplatiť za jeho dodávku a za distribučné služby cenu
špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy.
II. Dodávka plynu

1.
2.

Dňom začiatku dodávky zemného plynu podľa tejto zmluvy je 01.01.2014.
Zmluvné strany sa dohodli na dodávke zemného plynu v zmluvnom
množstve,
špecifikovanom v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktoré odberateľ požaduje dodať a ktoré je
dodávateľ povinný pre odberateľa zabezpečiť.
3. Dodávateľ si od objednávateľa nebude uplatňovať sankcie v prípade neodobratia ako aj
prekročenia zazmluvneného množstva plynu.
4. Odber zemného plynu nad úrovňou zmluvného množstva je možné dodatočne dokúpiť.
Takýto odber je potrebné dodávateľovi oznámiť v dostatočnom predstihu (minimálne 1
kalendárny mesiac).
5. Za zemný plyn dodaný podľa tejto zmluvy je považovaný zemný plyn, ktorý prešiel meradlom
v odbernom mieste, v množstve podľa údajov, ktoré dodávateľovi poskytol PDS podľa
osobitných predpisov upravujúcich meranie a odovzdávanie údajov a podľa Prevádzkového
poriadku PDS. Odpočty nameraných údajov v odberných miestach uskutočňuje PDS.
Definovanie náhradných hodnôt pri poruchách merania sa riadi prevádzkovým poriadkom
PDS.
6. Množstvo zemného plynu dodaného podľa tejto zmluvy je merané v m 3 a obchodnou
jednotkou pre fakturáciu je MWh. Prepočet sa riadi prevádzkovým poriadkom PDS.
7. Odberateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa o zmenách, ktoré majú vplyv na jeho odber
plynu v odberných miestach.
III. Prerušenie alebo obmedzenie dodávky plynu a distribučných služieb
1.

2.
3.

PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribúciu v nevyhnutnom rozsahu v prípadoch
stanovených v § 43 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o energetike") a v príslušných ustanoveniach Prevádzkového
poriadku. Počas takéhoto prerušenia alebo obmedzenia nie je dodávateľ povinný dodávať
plyn.
Informáciu PDS o plánovanom obmedzení, alebo prerušení distribučných služieb v súlade so
zákonom o energetike, j e dodávateľ povinný bezodkladne poskytnúť odberateľovi.
Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku plynu a distribučných služieb do
odberných miest odberateľa a za tým účelom vo vlastnom mene požiadať PDS o obmedzenie
alebo prerušenie distribučných služieb, ak odberateľ v zmysle § 48 ods. 1 písm. d) zákona o
energetike odoberá plyn v rozpore s touto zmluvou. Za odber v rozpore so Zmluvou sa
považuje aj prípad, keď je odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry alebo jej časti viac ako 30
dní. Prerušenie dodávky nastane, ak si odberateľ nesplnil dohodnutú povinnosť ani v
dodatočnej lehote, ktorú stanovil dodávateľ v písomnej výzve odberateľovi a ktorá nemôže
byť kratšia ako 10 dní. Dodávateľ v takom prípade nezodpovedá za vzniknuté škody ani ušlý
zisk odberateľa. Dodávka plynu a distribučné služby budú opätovne obnovené bezodkladne

po tom, ako odberateľ preukázateľne zaplatí dlžnú čiastku, s ktorou je v omeškaní. Náklady
súvisiace s opätovným pripojením odberného miesta uhradí odberateľ v cene stanovenej
PDS.
V prípade technických porúch distribučných služieb s prerušením dodávky plynu sa odberateľ
obráti so žiadosťou o odstránenie vady priamo na PDS. 0 poruchách a výpadkoch informuje
odberateľ aj dodávateľa, pričom okrem identifikačných údajov o odbernom mieste uvedie
charakteristiku poruchy a čas jej nahlásenia PDS.
IV. Reklamácie
Odberateľ je oprávnený písomne reklamovať dodávku plynu a iné chyby, ku ktorým došlo pri
realizácii tejto zmluvy.
Dodávateľ prešetrí reklamáciu a výsledok prešetrenia písomne oznámi odberateľovi v lehote
do 14 dní od doručenia reklamácie. Pokiaľ si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť PDS
alebo inej tretej strany, môže dodávateľ predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie najviac
o ďalších 30 dní.
V. Z o d p o v e d n o s ť za odchýlku
Dodávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za odberateľa v plnom rozsahu.
VI. Cena
Cena za dodávku zemného plynu (sadzba za odobratý plyn) je určená v súlade s ponukou
dodávateľa vo vyhlásenom verejnom obstarávaní na „Dodávku zemného plynu", pričom
dohodnutá cena pre obdobie 24 mesiacov, t.j. od 01.01.2014 do 31.12.2015, je nasledovná:
Sadzba za odobratý plyn pre produkt M4:
Sadzba za odobratý plyn pre produkt M2:
Fixná mesačná sadzba:

0,03179/kWh
0,03179/kWh
1/OM

EUR bez DPH
EUR bez DPH
EUR bez DPH

Cena za prepravu a distribúciu zemného plynu bude fakturovaná podľa cenového
rozhodnutia ÚRSO, platného a účinného v čase dodávky zemného plynu
K cenám uvedeným v bode 1. a 2. tohto článku bude pripočítaná DPH, pripadne iné dane
a to v súlade s platnými právnymi predpismi.
VII. Platobné podmienky
Fakturačným obdobím pre dodávku zemného plynu do odberných miest podľa tejto zmluvy je
obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu zemného plynu. Obdobie vyúčtovania
odberu plynu je jeden rok (t.j. fakturačné obdobie je jeden rok).
Odberateľ sa zaväzuje za dodávku plynu uhrádzať zálohové faktúry pravidelne 1x mesačne
a to vo výške 80 % predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou v 15. deň mesiaca
dodávky. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením pravidelných mesačných platieb je splatná v
20. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k vyúčtovaniu.
V prípade omeškania s úhradou faktúry je odberateľ povinný platiť
dodávateľovi
z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013
2. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

VIII. Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na 24 mesiacov a to počnúc dňom 01.01.2014 do 31.12.2015.
Začiatok poskytovania služieb nastáva v dohodnutý deň, vždy o 00.00 hod., a končí v d e ň
zániku zmluvy o 24.00 hod.
2. Pred uplynutím doby, na ktorú je táto zmluva uzatvorená, môžu zmluvné strany ukončiť túto
zmluvu len na základe vzájomnej dohody, ktorá sa uskutoční písomnou formou.
3. V prípade zmeny objednávateľa (právneho subjektu) na ktoromkoľvek odbernom mieste
podľa tejto zmluvy má odberateľ právo požiadať dodávateľa o ukončenie dodávky plynu na
niektorom z odberných miest, pričom takáto zmena bude predmetom dohody o z m e n e tejto
zmluvy. Dodávateľ nie je oprávnený bezdôvodne odoprieť požiadavku odberateľa na
ukončenie dodávky plynu do niektorého odberného miesta.
4. Zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch určených Obchodným
zákonníkom. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak:
a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane treťou osobou, pričom
dotknutá zmluvná strana j e platobne neschopná alebo v úpadku,
c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku,
d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
e) nedôjde k začatiu dodávky plynu podľa tejto zmluvy z dôvodu nečinnosti dodávateľa
trvajúcej viac ako 7 dní od účinnosti tejto zmluvy alebo z dôvodu zmarenia zo strany
odberateľa,
5. Odberateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dodávateľ:
a) opakovane bezdôvodne obmedzuje alebo prerušuje dodávky plynu,
b) opakované bezdôvodne neposkytuje distribúciu plynu,
c) opakovane nedodržiava kvalitu dodávaného plynu v rozsahu medzných hodnôt podľa
technických noriem.
6. Dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak odberateľ j e v omeškaní
s úhradou faktúry viac ako 30 dní a odberateľ si nesplnil dohodnutú povinnosť ani v
dodatočnej lehote, ktorú stanovil dodávateľ v písomnej výzve odberateľovi a ktorá nemôže
byť kratšia ako 10 dní.
7. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odôvodnené a vykonané písomne a doručené druhej
zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom jeho doručenia.
IX. Záverečné ustanovenia
1.

Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek
iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné
strany písomne nedohodnú inak.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy sa bude považovať
za riadne doručenú (i) v deň jej doručenia v prípade osobného doručenia, (ii) v deň prijatia
uvedený na návratke v prípade jej zaslania poštou ako potvrdená alebo doporučená zásielka
s návratkou alebo v prípade jej zaslania prostredníctvom kuriéra.
3. Akákoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje za riadne doručenú i v prípade, ak
ktorákoľvek zmluvná strana odmietne prevziať zásielku pri osobnom doručovaní alebo
doručovaní prostredníctvom kuriéra alebo v prípade, že sa zásielka vráti ako nedoručená z
adresy niektorej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy.
4. Pojmy definované v ktorejkoľvek časti tejto zmluvy sa v rovnakom význame používajú v
celom texte Zmluvy.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky tejto zmluvy sú v zmysle ust. § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na
ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov podmienené aj
jej zverejnením.
g

t á t o zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňa 01.01.2014, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na w e b o v o m
sídle odberateľa.

7. Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len
za podmienky dodržania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o z m e n e a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú vykonané písomnou formou,
sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto zmluve a sú obojstranne podpísané
zmluvnými stranami
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami príslušnými
právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona o energetike a nariadenia vlády
SR č. 409/2007 Z. z.
Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, sa prednostne budú
riešiť dohodou zmluvných strán. Ktorákoľvek strana j e oprávnená predložiť spor na vyriešenie
miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto
skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade
neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými
ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými
ustanoveniami.
Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy ako celok, alebo ich časť, bez predchádzajúceho písomného
oznámenia druhej zmluvnej strane.
Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá má právoplatnosť
originálu, pričom odberateľ obdrží dve (2) a dodávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, e ich zmluvná
voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že
zmluvu neuzatvárajú v omyle a následne po tom, čo si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej
obsahu ju na znak súhlasu podpisujú.
V
Dodávateľ:

, dňa

2013

V Žiari nad Hronom, dňa
Odberateľ:

Mgr. Peter Antal
primátor
Mesto Žiar nad Hronom

2013

