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Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 16 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „Dohoda“)
Zmluvné strany:
I. Poskytovateľ finančných prostriedkov:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00 603 481

(ďalej iba „Hlavné mesto“)
a
II. Verejný obstarávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava
Ing. Ján Hrčka, starosta
00 603 201

(ďalej iba „M. č. Petržalka“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.1.2020 Zmluvu o spolupráci, predmetom ktorej sú práva a povinnosti
zmluvných strán súvisiace so zabezpečením výstavby detského ihriska na Pečnianskej ul. v Bratislave Petržalke na náklady Hlavného mesta (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany uzavreli dňa 21.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve.

2.

Za účelom zabezpečenia realizácie výstavby detského ihriska podľa Zmluvy špecifikovanej v bode 1. tejto
preambuly a jej dodatkov, M. č. Petržalka uskutoční predmetné príležitostné spoločné verejné obstarávanie
v mene a na účet Hlavného mesta. Zmluvné strany sú spoločne a nerozdielne zodpovedné len za plnenie
tých povinností, ktoré vykonali spoločne v súlade s § 16 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3.

Zmluvné strany ako verejní obstarávatelia zadávajú v rámci svojej pôsobnosti zákazky na dodanie tovaru,
zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.

4.

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.

5.

Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona o verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác na predmet s názvom: „Obnova detského
ihriska Pečnianska, Bratislava – Petržalka – 1. etapa“ na základe Dokumentácie pre realizáciu stavby,
stavba: Obnova detského ihriska Pečnianska, Bratislava – Petržalka, p.č. 5003, vypracovanej Ing. arch.
Katarínou Kolčákovou, august 2020 (ďalej len: „Projektová dokumentácia“) a ktoré bude pozostávať z
obstarania a realizácie výstavby stavebných objektov:
SO.01.1 – Detské ihrisko – Búracie práce
SO.01.2 – Detské ihrisko – časť Dopadová plocha (s výnimkou dodávky a montáže herných prvkov a
prvkov drobnej architektúry - mobiliáru)
SO.02 – Spevnené plochy
SO.03 – Oplotenie detského ihriska.
Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 2 tejto Dohody.

Článok 1
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že riadením predmetného príležitostného spoločného verejného obstarávania
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bude poverená M. č. Petržalka, ktorá bude konať na účet verejného obstarávateľa – Hlavné mesto, v rámci
prípravy podkladov, podmienok a špecifikácii pre zadávanie zákazky.
2.

M. č. Petržalka 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 Zmluvy o dielo
na uskutočnenie stavebných prác, vrátane prípadnej komunikácie s Úradom pre verejné obstarávanie.

3.

Výsledkom príležitostného spoločného verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo, ktorej
vzor pred verejným obstarávaním tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody, medzi Hlavným mestom a úspešným
uchádzačom. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že v súlade so Zmluvou je M. č. Petržalka oprávnená
v mene Hlavného mesta uzatvoriť Zmluvu o dielo a obe zmluvné strany s týmto výslovne súhlasia.

Článok 2
1.

Hlavné mesto je povinné poskytnúť M. č. Petržalka všetky potrebné informácie a špecifikácie nevyhnutné
pre plnenie predmetu tejto Dohody a potrebnú súčinnosť pri príprave a realizácii verejného obstarávania
definovaného v bode 5. Preambuly tejto Dohody.

2.

Hlavné mesto je oprávnené nominovať svojho zástupcu ako člena komisie na vyhodnotenie ponúk bez
práva vyhodnocovať v prípade, ak sa komisia na vyhodnotenie ponúk zriaďuje.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach,
s ktorými sa oboznámia pri plnení tejto Dohody a skutočnostiach týkajúcich sa predmetu verejného
obstarávania s tým, že nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú poskytnuté tretej
osobe.

4.

M. č. Petržalka je povinná oznámiť Hlavnému mestu všetky okolnosti, ktoré zistila pri zadávaní zákazky na
uskutočnenie stavebných prác na predmet: „Obnova detského ihriska Pečnianska, Bratislava – Petržalka –
1. etapa“ a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Hlavného mesta.

Článok 3
1.

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do uzatvorenia Zmluvy o dielo podľa článku 1 ods. 3. tejto Dohody.

2.

Táto Dohoda môže zaniknúť:
a.

uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá podľa odseku 1 tohto článku,

b.

dohodou zmluvných strán,

c.

vypovedaním zo strany Hlavného mesta,

d.

vypovedaním zo strany M. č. Petržalka.

3.

V prípade predčasného ukončenia tejto Dohody vypovedaním sa táto Dohoda končí dňom, kedy bol prejav
vôle ukončiť túto Dohodu doručený druhej zmluvnej strane.

4.

Po zániku tejto Dohody podľa odseku 2 písm. c) alebo d) tohto článku si zmluvné strany môžu navzájom
uplatňovať vzájomné nároky, ktoré im vznikli počas trvania tejto Dohody.

Článok 4
1.

Práva a povinnosti touto Dohodou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

2.

Túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch zmluvných strán.

3.

Dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia dostane
Hlavné mesto a dve (2) vyhotovenia M. č. Petržalka.

4.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s §
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.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.
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Neoddeliteľnou súčasťou Dohody je Príloha č. 1 - Vzor Zmluvy o dielo, Príloha č. 2 - Projektová
dokumentácia na DVD nosiči.

V Bratislave dňa 21. 12. 2021

Za Hlavné mesto:

Za M. č. Petržalka:

v.z. Kratochvílová
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo,
primátor

vr.
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Ing. Ján Hrčka,
starosta
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