DOHODA
O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM OBSTARÁVANÍ
podľa § 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Verejný obstarávateľ - vyhlasovateľ:
Mesto:
Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo:
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:
00310182
Zastúpený:
Marián Chovanec, primátor mesta
E-mail:
info@banovce.sk
Tel:
+421 (0)38 760 2031 alebo +421 948 331 899
(ďalej len „Vyhlasovateľ“)
a
Správa majetku mesta:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpená:
Tel.:
e-mail:

Správa majetku mesta,
príspevková organizácia s právnou subjektivitou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
42 273 668
2820006992
Bc. Milan Filo, riaditeľ
038/7629 143
milan.filo@banovce.sk

(ďalej len „Správa majetku mesta“)
a
Dodávateľ služby verejného obstarávania:
Obchodné meno:
ALTRAK, spol. s r.o.
Sídlo:
Radlinského 12, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:
31 437 702
Zastúpený:
Ing. Emil Lobotka, konateľ
(ďalej len „Dodávateľ služby“)
(spoločne aj ako „Účastníci dohody“)

Úvodné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ s Obcou uzatvára túto Dohodu v zmysle § 16 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len verejné
obstarávanie) za účelom zabezpečiť prostredníctvom vysúťaženej spoločnosti na základe

Mandátnej zmluvy verejné obstarávanie na zákazku týkajúcu sa dodania služby na výber
najvhodnejšieho dodávateľa s názvom „Dodávka elektrickej energie a plynu“.
2. Verejný obstarávateľ je pre účely tejto Dohody definovaný ako verejný obstarávateľ
v zmysle § 7 ods. b) zákona o VO, avšak vo vzťahu k tejto Dohode vystupuje ako
príležitostný verejný obstarávateľ, nakoľko v zmysle § 16 vykoná príležitostné spoločné
obstarávanie.
3. Táto zmluva sa uzatvára za účelom pristúpenia zúčastnených subjektov (obce/ZŠ/Správa
majetku mesta) k verejnému obstarávaniu, ktoré je realizované vyhlasovateľom. Každý
verejný obstarávateľ je samostatne zodpovedný za plnenie svojich povinností týkajúcich sa
tých častí, ktoré vykonáva vo svojom mene a na svoj účet.

I. Predmet dohody
1. Predmetom tejto Dohody je vykonať príležitostné spoločné obstarávanie na dodanie služby
na výber najvhodnejšieho dodávateľa s názvom „Dodávka elektrickej energie a plynu“.
2. Príležitostné spoločné verejné obstarávanie v zmysle tejto Dohody vykoná vyhlasovateľ - Mesto Bánovce nad Bebravou.
3. Vyhlasovateľ uskutoční verejné obstarávanie spoločne v mene a na účet všetkých
zúčastnených subjektov uvedených v zozname subjektov pristupujúcich k tejto Dohode,
ktorý tvorí prílohu č. 1.
4. Činnosť vyhlasovateľa pri riadení príležitostného spoločného verejného obstarávania podľa
tejto dohody bude vykonávaná bezodplatne.
5. Výsledkom procesu verejného obstarávania bude uzatvorenie individuálnych Rámcových
dohôd medzi víťazným dodávateľom a jednotlivými verejnými obstarávateľmi.
6. Zmluvné strany sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za plnenie svojich povinností.

II. Práva a povinnosti
1. Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že bude riadiť verejné obstarávanie a konať na účet všetkých
subjektov uvedených v tejto Dohode (podrobnejšie v prílohe č. 1).
2. Vyhlasovateľ zabezpečí realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom dodávateľa
služby verejného obstarávania - ALTRAK, spol. s r.o., s ktorým uzatvoril mandátnu
zmluvu.
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si bezodkladne vzájomne 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 realizovaným podľa tejto Dohody.
4. Táto Dohoda sa vzťahuje len na verejné obstarávanie týkajúce sa výberu najvhodnejšieho
dodávateľa s názvom „Dodávka elektrickej energie a plynu“.

III. Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu trvania záväzkov vyplývajúcich Účastníkom z tejto
Dohody, vrátane povinností po skončení procesu verejného obstarávania. V prípade
uplatnenia revíznych postupov, sa tento termín primerane predĺži. Záväzok zo strany
Vyhlasovateľa je splnený archivovaním úplnej dokumentácie z ukončeného príležitostného
spoločného verejného obstarávania.
2. Podrobnejšie podmienky upravujúce vzťahy medzi Účastníkmi dohody sú obsiahnuté
v uzatvorenej Mandátnej zmluve, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto Dohody.
3. Táto Dohoda sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, pričom každý z Účastníkov dohody
obdrží po 1 (jednom) rovnopise.
4. K akejkoľvek zmene podmienok tejto Dohody môže dôjsť len na základe písomného
dodatku podpísaného oboma Účastníkmi dohody.
5. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami Účastníkov
dohody a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenie.

Účastníci dohody po riadnom prečítaní Dohody prehlasujú, že sú si vedomí možných právnych
dôsledkov vyplývajúcich z tejto Dohody. Účastníci dohody prehlasujú, že podpis Dohody je
prejavom ich skutočnej a slobodnej vôle a podpisom svojich oprávnených zástupcov
potvrdzujú, že sa oboznámili so zmluvnými Podmienkami a bez výhrad s nimi súhlasia.

V Bánovciach nad Bebravou dňa 18. 7. 2017

........................................................
Vyhlasovateľ Mesto Bánovce nad Bebravou

........................................................
Správa majetku mesta, riaditeľ

........................................................ .......
Dodávateľ služby - ALTRAK, spol. s r.o.

