Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní
(ďalej len „Dohoda“)
uzatvorená podľa § 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoVO“ alebo „zákon o verejnom
obstarávaní“) a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
medzi zmluvnými stranami, ktorí sú verejnými obstarávateľmi v zmysle § 7 ods. 1 písm. b)
ZoVO:
Verejný obstarávateľ zabezpečujúci riadenie verejného obstarávania:
Názov:
Obec Polomka
Sídlo:
Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
Štatutárny zástupca:
Ing. Ján Lihan, starosta obce
IČO:
00313726
DIČ:
2020461234
IČ DPH:
Tel.:
0903548443
E-mail:
starosta@polomka.sk
Internetová stránka:
www.polomka.sk
IBAN:
SK87 5600 0000 0020 0105 1001
(ďalej len „poverený zástupca verejných obstarávateľov a zároveň zúčastnený verejný
obstarávateľ č.1“)
a
Názov:
Obec Pohorelá
Sídlo:
Nová 392, 976 69 Pohorelá
Štatutárny zástupca:
Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce
IČO:
00313696
DIČ:
202 116 996 4
IČ DPH:
Tel.:
0902974411
E-mail:
starosta@pohorela.sk
Internetová stránka:
www.pohorela.sk
IBAN:
SK49 0900 0000 0003 0109 1874
(ďalej len „zúčastnený verejný obstarávateľ č.2“)
a
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:
Internetová stránka:
IBAN:

Obec Závadka nad Hronom
Osloboditeľov 144/27, 976 67 Závadka nad Hronom
Ján Tešlár, starosta obce
00313947
2021170052
0917872177
starosta.zavadka@mail.t-com.sk
www.zavadkanadhronom.sk
SK79 5600 0000 0020 0121 1001
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(ďalej len „zúčastnený verejný obstarávateľ č.3“)
a
Názov:
Obec Heľpa
Sídlo:
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
Štatutárny zástupca:
Peter Hyriak, starosta obce
IČO:
00313424
DIČ:
2021223083
IČ DPH:
Tel.:
0905651122
E-mail:
starosta@helpa.sk
Internetová stránka:
www.helpa.sk
IBAN:
SK09 5600 0000 0020 0212 6001
(ďalej len „zúčastnený verejný obstarávateľ č.4“)
a
Názov:
Obec Bacúch
Sídlo:
Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch
Štatutárny zástupca:
Ing. Michal Chovanec, starosta obce
IČO:
00313254
DIČ:
2021223028
IČ DPH:
Tel.:
0902778778
E-mail:
starosta@bacuch.sk
Internetová stránka:
www.bacuch.sk
IBAN:
SK86 5600 0000 0020 0048 9001
(ďalej len „zúčastnený verejný obstarávateľ č.5“)
(Poverený zástupca verených obstarávateľov a zúčastnení verejní obstarávatelia ďalej spolu
ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)
Článok I
1.1 Snahou zmluvných strán je realizovať príležitostné spoločné verejné obstarávanie v súlade s
požiadavkami pravidiel nediskriminácie, transparentnosti, proporcionality a rovnakého
zaobchádzania, hospodárnosti a efektívnosti s cieľom zvýšenia hospodárskej súťaže a
profesionalizovania verejného obstarávania, v súlade so ZoVO a v súlade s pravidlami
a postupmi poskytovateľov finančných prostriedkov.
1.2 Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom postupe verejného obstarávania na predmet
zákazky „Horehronsko-muránska cyklotrasa – cykloznačenie“ s nasledovnými časťami:
- časť 1: „Horehronsko-muránska cyklotrasa – obec Polomka“
- časť 2: „Horehronsko-muránska cyklotrasa – obec Pohorelá“
- časť 3: „Horehronsko-muránska cyklotrasa – obec Závadka nad Hronom“
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-

časť 4: „Horehronsko-muránska cyklotrasa – obec Heľpa“
časť 5: „Horehronsko-muránska cyklotrasa – obec Bacúch“

1.3 Zmluvné strany v súlade s § 16 ods. 2 ZoVO uskutočnia predmetné príležitostné spoločné
verejné obstarávanie spoločne v mene a na účet zmluvných strán, ktoré sú spoločne a
nerozdielne zodpovedné za plnenie svojich povinností.
Článok II
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že riadením predmetného príležitostného spoločného verejného
obstarávania je poverená Obec Polomka - poverený zástupca verejných obstarávateľov,
ktorá bude konať na účet zmluvných strán. Poverený zástupca verejných obstarávateľov
resp. zmluvné strany sú oprávnení poveriť a splnomocniť externý subjekt k uskutočneniu
odborných činnosti - poskytnutie služby komplexného verejného obstarávania, ktorý bude
komplexne zastupovať všetky zmluvné strany v celom procese verejného obstarávania
v súvislosti s procesom verejného obstarávania (ak bude relevantné) vrátane komunikácie
so záujemcami a uchádzačmi v procese verejného obstarávania.
2.2 Poverený zástupca verejných obstarávateľov zabezpečí všetky úkony (aj vo vzťahu k tretím
stranám) spojené s organizačnou činnosťou pri príležitostnom spoločnom verejnom
obstarávaní spočívajúce v komplexnom organizačnom zabezpečení procesu príležitostného
spoločného verejného obstarávania za účelom uzatvorenia zmlúv o dielo s úspešným
uchádzačom/uchádzačmi vo verejnom obstarávaní ako zhotoviteľom/zhotoviteľmi
predmetných stavebných prác na predmet zákazky.
2.3 V súvislosti s uvedeným sa zmluvné strany dohodli, že:
2.3.1 poverený zástupca verejných obstarávateľov v rámci prípravy procesu príležitostného
spoločného verejného obstarávania predloží všetkým zúčastneným verejným
obstarávateľom na pripomienkovanie a schválenie návrh súťažných podkladov
vrátane príloh. Zmluvne strany (ak je relevantné) samostatne poskytnú
poskytovateľom finančných prostriedkov uvedené podklady na schválenie
a pripomienkovanie v zmysle povinností uvedených v príslušných príručkách (napr.
príručka pre prijímateľa, príručka k procesu verejného obstarávania a pod.),
2.3.2 zúčastnení verejní obstarávatelia zašlú pripomienky k návrhu súťažných podkladov
poverenému zástupcovi verejných obstarávateľov bezodkladne po ich obdržaní od
poskytovateľa finančných prostriedkov (ak je relevantné),
2.3.3 poverený zástupca verejných obstarávateľov rozhodne o zapracovaní/nezapracovaní
pripomienok zmluvných strán do súťažných podkladov a ich definitívne znenie zašle
bez zbytočného odkladu zúčastneným verejným obstarávateľom,
2.3.4 poverený zástupca verejných obstarávateľov zabezpečí súlad súťažných podkladov so
zákonom o verejnom obstarávaní a zodpovedá za procesnú stránku verejného
obstarávania,
2.3.5 zmluvné strany majú právo nominovať svojich zástupcov do komisie (ak bude
zriadená) pre vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a/alebo komisie (ak bude
zriadená) na vyhodnotenie ponúk; pokiaľ zmluvná strana uplatní svoje právo
nominovať svojho zástupcu do komisie je povinná zabezpečiť, aby tento plnil
povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o verejnom obstarávaní. Členovia komisie
musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky
a spĺňať všetky náležitosti podľa § 117 nadväznosti na § 51 ZoVO. Účasť zástupcu
zmluvnej strany v komisii je v prípade uplatnenia práva nominácie povinná,
2.3.6 plnenie zmlúv o dielo uzavretých s úspešným uchádzačom/uchádzačmi zabezpečí a
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realizuje každá zmluvná strana samostatne a na vlastnú zodpovednosť.
2.4 Poverený zástupca verejných obstarávateľov sa zaväzuje podmienky a špecifikácie
formulovať takým spôsobom, aby nedošlo k zúženiu hospodárskej súťaže alebo k
zvýhodneniu konkrétneho hospodárskeho subjektu a riadenie procesu príležitostného
spoločného verejného obstarávania vykoná v súlade s podmienkami a požiadavkami zákona
o verejnom obstarávaní a aplikačnou praxou.
2.5 Výsledkom príležitostného spoločného verejného obstarávania bude uzatvorenie zmlúv
o dielo na jednotlivé časti, ktoré s úspešným uchádzačom/uchádzačmi uzatvoria zmluvné
strany samostatne.
2.6 Zúčastnení verejní obstarávatelia sa zaväzujú poskytnúť poverenému zástupcovi verejných
obstarávateľov požadovanú súčinnosť včas tak, aby mohol byť proces príležitostného
spoločného verejného obstarávania úspešne realizovaný a aby poverený zástupca verejných
obstarávateľov mohol riadne splniť všetky povinnosti po skončení procesu príležitostného
spoločného verejného obstarávania, ktoré zákon o verejnom obstarávaní ustanovuje.
2.7 V súvislosti s uvedeným v bode 2.6 tejto dohody sa zúčastnení verejní obstarávatelia
zaväzujú:
2.7.1 doručiť poverenému zástupcovi verejných obstarávateľov všetky potrebné podklady,
ktoré sú nevyhnutné k príprave súťažných podkladov a príloh (ako sú napr. projektová
dokumentácia, rozpočet stavebného diela vypracovaný autorizovaným projektantom
v aktuálnej cenovej úrovni, kópiu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov,
stavebné povolenie a pod.)
2.7.2 poskytnúť poverenému zástupcovi verejných obstarávateľov súčinnosť pri
pripomienkovaní a vypracovaní súťažných podkladov vrátane všetkých príloh a
ostatnej dokumentácie verejného obstarávania a súvisiacich materiálov,
2.7.3 bez zbytočného odkladu poskytnúť súčinnosť poverenému zástupcovi verejných
obstarávateľov pri vysvetľovaní súťažných podkladov, resp. výzvy na predkladanie
ponúk verejného obstarávania a pri vysvetľovaní ponúk,
2.7.4 plniť si povinnosti podľa § 12 a podľa § 116 ods. 7 v nadväznosti na § 64 ZoVO
a archivovať dokumentáciu z verejného obstarávania v zmysle ZoVO a v zmysle
podmienok poskytovateľa finančných prostriedkov, ak nebola na archiváciu poskytnutá
poverenému zástupcovi verejného obstarávateľa (napr. zmeny zmluvy o dielo a pod.).
Článok III
3.1 Kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa príležitostného spoločného verejného obstarávania
vykonaného podľa tejto Dohody administratívne zabezpečí poverený zástupca verejných
obstarávateľov a zabezpečí aj archiváciu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
3.2 Za zverejnenie jednotlivých zmlúv o dielo v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zabezpečia jednotlivé zmluvné strany samostatne. O zverejnení a nadobudnutí
účinnosti jednotlivých zmlúv sú zúčastnení verejní obstarávatelia povinní informovať
povereného zástupcu verejných obstarávateľov bezodkladne.
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si bezodkladne poskytnú všetky informácie, ktoré získajú v
súvislosti s plnením tejto Dohody, ako aj informácie, ktoré budú súvisieť s ich spoluprácou
pri plnení tejto Dohody alebo s príležitostným spoločným verejným obstarávaním
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realizovaným podľa tejto Dohody.
3.4 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to od nadobudnutia jej účinnosti do riadneho a
úplného splnenia záväzkov zmluvných strán v nej obsiahnutých. Táto Dohoda sa uzatvára
na dobu realizácie verejného obstarávania v zmysle Čl. I bodu 2, na dobu platnosti zmlúv
o dielo uzatvorených na základe výsledkov verejného obstarávania realizovaného na
základe tejto Dohody a na dobu povinnej archivácie dokumentácie VO v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní resp. v zmysle povinností vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí
finančných prostriedkov.
3.5 Pred uplynutím doby, na ktorú sa táto Dohoda uzatvára podľa bodu 3.4 tohto článku, je
Dohodu možné ukončiť:
3.5.1 písomnou dohodou zmluvných strán,
3.5.2 písomným odstúpením od Dohody ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípade
podstatného porušenia zmluvných povinností, pričom za podstatné porušenie sa
považuje opakované porušenie povinností stanovené touto Dohodou; odstúpenie je
účinné dňom doručenia odstúpenia od Dohody ostatným zmluvným stranám alebo
dňom uvedeným v odstúpení, ktorý nesmie predchádzať dňu jeho doručenia,
3.5.3 písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s výpovednou lehotou 7
pracovných dní a to aj bez uvedenia výpovedného dôvodu; výpovedná lehota začne
plynúť prvým dňom odo dňa doručenia písomnej výpovede ostatným zmluvným
stranám.
3.6 Právne vzťahy výslovne neupravené touto Dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka a ostatnými s predmetom Dohody
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.
3.7 Dohoda sa vyhotovuje v 16-tich rovnopisoch, z toho poverený zástupca verejných
obstarávateľov obrdží 4 rovnopisy, zúčastnení verejní obstarávatelia obdržia každý po 3
rovnopisy.
3.8 Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami Dohody a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na všetkých webových sídlach
zmluvných strán.
3.9 K akejkoľvek zmene podmienok tejto Dohody môže dôjsť len na základe písomných
vzostupne očíslovaných dodatkov k tejto Dohode podpísanými oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
3.10 Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
3.11 Ak akékoľvek ustanovenie tejto Dohody je neplatné alebo neúčinné, alebo ak sa takým stane
z akéhokoľvek dôvodu, potom platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení nebude
žiadnym spôsobom dotknutá, pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych
predpisov. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť
takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré sa čo najviac priblíži
k účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia, ktorý v čase uzavretia tejto Dohody
zmluvné strany sledovali. Obdobne budú zmluvné strany postupovať, ak sa zistí, že niektoré
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z ustanovení tejto Dohody je nevykonateľné.
3.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dohody je im dostatočne jasný a zrozumiteľný, je
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, Dohodu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
V Polomke, dňa 20.01.2020

V Pohorelej, dňa 20. 01. 2020

..........................................................
Ing. Ján Lihan – starosta obce

.........................................................
Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce

V Závadke nad Hronom, dňa 20. 01.2020

V Heľpe, dňa 20. 01.2020

..........................................................
Ján Tešlár – starosta obce

.........................................................
Peter Hyriak – starosta obce

V Bacúchu, dňa 20. 01.2020

..........................................................
Ing. Michal Chovanec - starosta obce
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