DOHODA O p r í l e ž i t o s t n o m SPOLO ČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
uzavretá v zm ysle § 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zm ene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. O bčiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „dohoda“)

medzi:

Účastník I:
Názov:
Sídlo:
Zastiipený:
IČO:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, prim átor
00 603 481

(ďalej ako „Hlavné m esto“)
Účastník H:
Názov:
Šidlo:
Zastúpený:
IČO:

M etropolitný inštitút Bratislavy
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Mgr. Ján Mazúr, poverený riadením organizácie
52 324 940

(ďalej ako „M IB“)
Účastník III:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5, 852 92 Bratislava
Ing. Barbara Beňová, poverená vedením organizácie
00 698 393

(ďalej ako „GIB“)

(spolu ďalej aj ako „účastníci dohody“)

Pream bula
Účastníci dohody sa dohodli na uskutočnení príležitostného spoločného verejného obstarávania
podľa ustanovenia § 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) pri realizovaní súťaže
návrhov na projekt „G rôssling“ a nadväzujúceho priameho rokovacieho konania podľa § 81
písm. h) ZVO.
MIB bol zriadený ako príspevková organizácia. Jeho hlavnou úlohou je strategické plánovanie
a príprava podkladov na dôležité rozhodnutia dlhodobého významu. M etropolitný inštitút má
byť centrom inovácií, hnacou silou tvorivostí a nových prístupov, a teda aj kľúčovým nástrojom

na reálnu zmenu Bratislavy na mesto, ktoré dokáže konkurovať úrovňou života najvyspelejším
metropolám.
GIB bol zriadený ako príspevková organizácia, ktorá vykonáva pre Hlavné mesto funkciu
investora a verejného obstarávateľa investícií a verejných prác financovaných z rozpočtových
prostriedkov Hlavného mesta a to na základe písomných poverení vydávaných prim átorom
Hlavného mesta po schválení m estským zastupiteľstvom Hlavného mesta v rámci predmetu
hlavných činností.

Článok I.
Predm et dohody
1. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri spoločnej
realizácii súťaže návrhov na projekt „Grôssling“ a nadväzujúceho priameho rokovacieho
konania.
2. V zm ysle § 16 ods. 2 ZVO sa predmetné verejné obstarávanie uskutoční v mene a na účet
všetkých účastníkov dohody, t. j. všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov.

Článok II.
Práva a povinnosti účastnikov dohody
1. Realizácia súťaže návrhov, odmeny udeľované porote a odmeny a ceny udeľované
účastníkom, budú financované z rozpočtu MIB-u.
2. Realizácia nadväzujúceho priam eho rokovacieho konania bude financovaná z rozpočtu
GlBu.
3. Hlavné mesto zabezpečí všetky úkony (aj vo vzťahu k tretím stranám) spojené
s administratívnou činnosťou pri verejnom obstarávaní.
4. MIB zabezpečí technickú a odbornú podporu (aj vo vzťahu k tretím stranám) spojenú najmä,
nie však výlučne, s realizáciou súťaže návrhov, s vysvetľovaním Súťažných podmienok,
s

vybavovaním

reviznych

postupov,

s organizačným

zabezpečením

poroty,

s nomináciou poroty a s účasťou v komisii poverenej na rokovanie za účelom uzatvorenia
Zm luvy o dielo v zm ysle § 81 písm. h) a § 51 ZVO.
5. GIB zabezpečí členov kom isie poverenej na rokovanie za účelom uzatvorenia Zm luvy
o dielo v zmysle § 51 ZVO a ich následnú účasť na zasadnutiach komisie.
6. Zm luvu o dielo ako výsledok priam eho rokovacieho konania podpisuje GIB.

7. Kom pletnú dokumentáciu, týkajúcu sa príležitostného spoločného verejného obstarávania
(ďalej len „dokum entácia“) administratívne zabezpečí a usporiada Hlavné mesto na vlastné
náklady a zabezpečí aj jeho archiváciu v súlade so ZVO s tým, že ostatní účastníci dohody
sa zaväzuje poskytnúť Hlavnému mestu nevyhnutnú súčinnosť.
8. Hlavné

mesto

je

povinné

umožniť

ostatným

účastníkom

dohody

nahliadnutie

do dokumentácie, uskutočňovanie odpisov a výpisov z nej, ako aj zapožičanie dokumentácie
pre potreby povimiosti jej predloženia tretím stranám vyplývajúcej z ustanovení ZVO.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda okrem splnenia všetkých záväzkov účastníkov dohody n a je j základe zaniká
aj na základe dohody účastníkov dohody alebo odstúpením od nej v prípade podstatného
porušenia.
2. Táto dohoda sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, pričom po 2 (dva) rovnopisy obdrži každý
účastník dohody.
3. K akejkoľvek zmene podmienok tejto dohody môže dôjsť len na základe písom ných
očíslovaných dodatkov k tejto dohode podpísaných oprávnenými zástupcami všetkých
účastníkov dohody.
4. Účastníci dohody vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom tejto dohody, porozumeli
jej, súhlasia s ňou a na znak súhlasu pripájajú osoby, prostredníctvom ktorých konajú,
pod túto dohodu svoje vlastnoručné podpisy.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami účastníkov dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení § 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 na webovom
sídle Hlavného mesta.
6. Ak ktorékoľvek z ustanovení 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 účastníci dohody zaväzujú bez zbytočného odkladu
nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie (jeho časť) novým ustanovením, ktoré
sa čo najviac priblíži k účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia (alebo jeho časti),
ktorý v čase uzavretia tejto dohody účastníci dohody sledovali. Obdobne budú účastníci
dohody postupovať, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto dohody je nevykonateľné.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto dohode, sa riadia
príslušnými ustanoveniami ZVO a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými predpism i Slovenskej republiky.

V Bratislave 12. 03. 2020
Za Hlavné mesto:
i

v Bratislave 12. 03. 2020
Za O IR ľ
7RÄLNY

M etropolitný InStltút G ratitlavy

•*r.

M e tr o p o litn ý

P rim a ciá ln e n á m e s tie č.1

In ititú t

814 9 9 B ratislava

B fC tiilo v y

IČO: 0 0 5 2 3 2 4 9 4 0
DIČ: 2 1 2 0 9 8 2 4 9 0
eS O B IBAN:

SK28 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 5 6 3 6 3

INVEST

