Zmluva o nezávislom stanovení ponuky
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:
Verejný obstarávate!’:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
603 481
2020372596
SK2020372596
ČSOB, a. s.
SK72 7500 0000 0000 2582 4903

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
Uchádzač:
Názov:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
Tel.:
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu :
Názov:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
Tel. :
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu :

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č.
10582/L
Alena Nováková, predseda predstavenstva
+421 903 378 929
brontvaj.marian@mbmgroup.sk
36740519
2022337548
SK2022337548
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
SK31 3000 0000 0000 0011 5625
HOCHTIEF SK s.r.o.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 54382/B
Ing. Rastislav Pauliny, prokurista
Ing. Miroslav Beka, prokurista
+421 903 717 129
rastislav.pauliny@hochtief.sk
44298170
2022685731
SK2022685731
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky,
Bratislava
SK80 8050 0000 0000 7003 7597

(ďalej len „Uchádzač“)
(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)
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vo verejnom obstarávaní č. 11168 - MSP vyhlásenom oznámením vo Vestníku verejného
obstarávania č. 155/2018 zo dňa 07.08.2018 na predmet obstarávania „Bežná údržba pozemných
komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy“ (ďalej len „verejné
obstarávanie“) uzatvárajú podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu:
Preambula
Cieľom Zmluvy je vylúčiť kolúziu medzi uchádzačmi vo verejnom obstarávam podľa ustanovenia
§ 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
ochrane hospodárskej súťaže“) a zabezpečiť spracovanie ponuky v súlade s právnym poriadkom
platným v Slovenskej republike.
ČI.I
Zmluvu je povinný uchádzač podpísať a predložiť ako Prílohu č. 7 Rámcovej dohody. Cena
uvedená v ponuke musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v
znení neskorších predpisov.
Zmluva predstavuje neoddeliteľnú súčasť obstarávanej rámcovej dohody uzatvorenej medzi
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom na základe výsledku verejného obstarávania
uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
ČI. II
Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že súťažné podklady, ako aj iné dokumenty súvisiace s verejným
obstarávaním, vypracoval/vypracuje v snahe zabrániť vzniku kolúzie medzi uchádzačmi, s cieľom
získať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
ČI. III
Uchádzač sa zaväzuje v celej svojej ponuke predkladať a uvádzať pravdivé a úplné informácie.
ČI. IV
Uchádzač vyhlasuje, že sa nedohodol na svojej ponuke s inými konkurentmi v predmetnom
verejnom obstarávaní a že ju vypracoval samostatne, nezávisle od konkurentov.
Konkurentom na účely tejto zmluvy sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa
ponuky, ktorý:
(i)

je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávam,

(ii)
by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávam, a to s
ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti alebo skúsenosti.

ČI. V
Uchádzač vyhlasuje, že ceny, ani iné podmienky svojej ponuky nesprístupnil iným konkurentom a
že ich priamo ani nepriamo nezverejnil.
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ČI. VI
Uchádzač vyhlasuje, že nedošlo k akejkoľvek dohode, konzultácii či komunikácii s jeho
konkurentmi, ktorá by sa týkala najmä:
(i)

cien a iných podmienok ponuky,

(ii)

zámeru predložiť ponuku,

(iii)

metód alebo faktorov určených na výpočet cien,

(iv)
predloženia ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné
obstarávanie.

ČI. VII
Uchádzač sa zaväzuje, že nepodnikne žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v článkoch IV
až VI a ani sa nepokúsi žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu v predmetnom verejnom
obstarávam.
ČI. VIII
Uchádzač vyhlasuje, že vstúpil do konzultácii, komunikácie, dohôd alebo dohovorov s
nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a uvádza kompletné
údaje o tejto skutočnosti, vrátane obchodných mien/názvov týchto konkurentov, charakteru,
dôvodov týchto konzultácii, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté
vyhlásenia v článkoch IV až VI.
ČI. IX
Verejný obstarávateľ, člen komisie a každá osoba, ktorá má akúkoľvek súvislosť s predmetným
verejným obstarávaním sa zaväzuje priamo alebo nepriamo neprijímať ani nepožadovať akúkoľvek
peňažnú sumu, akúkoľvek inú odmenu, výhodu alebo prospech s cieľom ovplyvniť výber
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
ČI. X
Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným
prácam alebo službe, komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená verejným obstarávateľom písomne
požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
(i) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti
poskytovaných služieb.
(ii) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na
dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
(iii) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
(iv) dodržiavania povinnosti v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov,
(v) dodržiavania povinnosti voči subdodávateľom,
(vi) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

ČI. XI
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Uchádzač sa zaväzuje priamo alebo nepriamo neposkytovať ani neponúkať akúkoľvek peňažnú
sumu, akúkoľvek inú odmenu, výhodu alebo prospech s cieľom ovplyvniť výber ekonomicky
najvýhodnejšej ponuky vo svoj prospech.
ČI. XII
Uchádzač berie na vedomie, že porušenie zmluvy bude postihované týmito sankciami:
(i)
zamietnutie zmluvy na predmet verejného obstarávania pred jej podpísaním alebo zrušenie
už podpísanej zmluvy,
(ii)
prepadnutie zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa,
(iii)
zmluvná pokuta vo výške 5 % z ponukovej ceny uchádzača,
(iv)
vylúčenie uchádzača, ako aj všetkých podnikateľov, ktorých daný uchádzač priamo alebo
nepriamo kontroluje, z účasti na verejnom obstarávam, či už priamo alebo aj nepriamo
prostredníctvom skupiny, konzorcia, technického garanta a pod.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté sankcie podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávam a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
ČI. XIII
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju
podpisujú.
V Bratislave dňa: 04.03.2019
Za objednávateľa:

.................v.r............................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Za uchádzača:
V Bratislave ........06.02.2019...........

...............v.r.........................
Alena Nováková, predseda predstavenstva

...............v.r.........................
Ing. Rastislav Pauliny, prokurista

...................v.r......................
Ing. Miroslav Beka, prokurista
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