Zmluva o spolupráci pri organizovaní verejnej súťaže v projekte
„Vyhotovenie mobiliáru do depozitáru Galérie mesta Bratislavy a depozitáru Múzea mesta Bratislavy“
uzavretá podľa § 16 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „zmluva“)
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
zastúpenie:
Ing. Tatiana Kratochvílová, prvý námestník primátora v zmysle Rozhodnutia č. 36/2021 primátora
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, o podpisovaní písomností a právnych dokumentov
(Podpisový poriadok)
(ďalej len ako „Hlavné mesto“)
a
Galéria mesta Bratislavy
sídlo:
Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava
IČO:
00 179 752
zastúpenie:
Mgr. Katarína Trnovská, ArtD., riaditeľka
(ďalej len ako „GMB“)
a
Múzeum mesta Bratislavy
sídlo:
Radničná 1, 815 18 Bratislava
IČO:
00 179 744
zastúpenie:
Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením
(ďalej len ako „MMB“)
(Hlavné mesto, GMB a MMB spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ a samostatne aj ako „zmluvná strana“)
Článok 1.
Účel a predmet zmluvy
1.1.

Účelom zmluvy je poskytovanie odbornej, organizačnej a technickej podpory zo strany Hlavného mesta pre GMB
a MMB pri organizovaní verejnej súťaže pre projekt „Vyhotovenie mobiliáru do depozitáru Galérie mesta
Bratislavy a depozitáru Múzea mesta Bratislavy“ (ďalej len ako „verejná súťaž“).

1.2.

Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán a dohoda o postupe pri
organizovaní verejnej súťaže a s ňou súvisiacich procesov.

1.3.

Táto zmluva je dohodou o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní podľa § 16 ods. 3 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako „ZVO“). Zmluvné strany sú verejní obstarávatelia podľa ZVO.

1.4.

Hlavné mesto uskutoční predmetné príležitostné spoločné verejné obstarávanie v mene a na účet GMB a MMB.
Článok 2.
Práva a povinnosti zmluvných strán pri organizovaní verejnej súťaže

2.1.

Zmluvné strany pri organizovaní verejnej súťaže spolupracujú a poskytujú si navzájom všetku potrebnú
súčinnosť, najmä sa vzájomne informujú o všetkých podstatných skutočnostiach týkajúcich sa verejnej súťaže.

2.2.

Každá zmluvná strana bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy písomne určí a oznámi ostatným zmluvným
stranám svojho zodpovedného pracovníka, ktorý ju bude pri príprave verejnej súťaže zastupovať, a ktorý bude
zodpovedný za vykonávanie činností najmä podľa bodov 2.3., 3.4. alebo 3.5 zmluvy v mene príslušnej zmluvnej
strany.

2.3.

GMB a/alebo MMB na účely verejnej súťaže:
2.3.1. zabezpečí (obstará a uhradí) projektanta, ktorý je zodpovedný za spracovanie opisu predmetu zákazky
podľa bodu 1.1 zmluvy (ďalej len ako „zákazka“),
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2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

zabezpečí určenie predpokladanej hodnoty zákazky,
poskytne Hlavnému mestu, resp. zamestnancom zodpovedným za zadanie verejnej súťaže, prístup do
Informačného systému zber údajov, ktorý je prevádzkový Úradom pre verejné obstarávanie,
poskytne Hlavnému mestu súčinnosť pri príprave zadania a súťažných podkladov, najmä mu poskytne
všetky podklady potrebné pre jeho vypracovanie, ktorými disponuje,
nominuje do komisie na vyhodnocovanie ponúk a splnenia podmienok účasti uchádzačov aspoň
jedného člena s právom vyhodnocovať ponuky,
zabezpečí v súčinnosti s Hlavným mestom vyhodnotenie ponúk v zmysle dotknutých ustanovení ZVO.

2.4.

Hlavné mesto na účely verejnej súťaže:
2.4.1. vyhlási verejnú súťaž v zmysle ustanovení ZVO a zabezpečí úkony vyžadované podľa ZVO do
ukončenia verejnej súťaže,
2.4.2. bude poskytovať pre GMB a MMB odbornú podporu a poradenstvo z pohľadu pravidiel verejného
obstarávania v celom procese verejného obstarávania,
2.4.3. uchová u seba kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu týkajúcemu sa verejnej súťaže v
súlade so ZVO a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi,
2.4.4. nominuje do komisie na vyhodnocovanie ponúk a splnenia podmienok účasti uchádzačov aspoň
jedného člena bez práva vyhodnocovať ponuky,
2.4.5. po vyhodnotení ponúk zabezpečí oznámenie výsledku v zmysle dotknutých ustanovení ZVO,
2.4.6. zabezpečí komunikáciu s Úradom pre verejné obstarávanie v prípade uplatnenia revíznych postupov
zo strany uchádzačov.

2.5.

Zmluvné strany sa za účelom organizovania verejnej súťaže budú stretávať osobne, prípadne online, podľa
potreby a vzájomnej dohody. V odôvodnených prípadoch má každá zmluvná strana právo iniciovať stretnutie
s ostatnými zmluvnými stranami aj bez vzájomnej dohody.

2.6.

Zmluvné strany vykonávajú činnosti podľa bodov 2.3., 2.4 a 2.5. zmluvy každá na vlastné náklady a vlastnými
personálnymi kapacitami. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, táto zmluva je bezodplatná.

2.7.

Zmluvné strany sa dohodli, že navonok budú verejnú súťaž označovať ako spoločné verejné obstarávanie GMB,
MMB a Hlavného mesta.

2.8.

Predmet verejnej súťaže bude financovaný z rozpočtu GMB a MMB.

2.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že nezverejnia a/alebo nesprístupnia tretím osobám informácie, ktoré získali od
akejkoľvek druhej zmluvnej strany, a ktoré táto zmluvná strana označila za dôverné, alebo ktorých zverejnenie
môže brániť hospodárskej súťaži. Táto povinnosť sa nevzťahuje na informácie:
2.9.1. na sprístupnenie/zverejnenie ktorých udelila druhá zmluvná strana predchádzajúci súhlas, za
predpokladu, že sa tým nenaruší hospodárska súťaž,
2.9.2. verejne dostupné,
2.9.3. ktorých sprístupnenie alebo zverejnenie je vyžadované podľa príslušných právnych predpisov, najmä
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2.10. Zmluvné strany berú na vedomie, že počas vyhodnocovania predložených ponúk nesmú poskytovať informácie
o obsahu ponúk.
2.11. Zmluvné strany berú na vedomie, že sa na nich vzťahujú povinnosti v zmysle § 22 ZVO o mlčanlivosti, § 23 ZVO
o konflikte záujmov a v zmysle ostatných dotknutých ustanovení ZVO.
Článok 3.
Spoločné a záverečné ustanovenia
3.1.

Zmluvné strany na účely plnenia zmluvy komunikujú podľa vzájomnej dohody a potreby osobne, e-mailom,
telefonicky alebo cez videokonferenciu, pokiaľ nie je v zmluve stanovená písomná forma.

3.2.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a ukončí sa uzavretím Zmluvy o dielo medzi GMB a víťazom verejnej súťaže
a medzi MMB a víťazom verejnej súťaže. Ukončením zmluvy nie je dotknutý bod 2.11. zmluvy a bod 2.1. zmluvy
v súvislosti s poskytovaním si vzájomnej súčinnosti, ak je to potrebné pri plnení povinností zmluvných strán ako
verejných obstarávateľov podľa ZVO vzťahujúcich sa verejnú súťaž.
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3.3.

Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ZVO.

3.4.

Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním všetkými tromi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej prvého zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. Zákona o slobode informácií v znení neskorších predpisov na
webovom sídle Hlavného mesta.

3.5.

Zmluvu možno meniť a dopĺňať jedine písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami.

3.6.

Zmluva je vyhotovená v 6 (slovom: šiestich) vyhotoveniach s platnosťou originálu, každá zmluvná strana dostane
2 (slovom: dve) vyhotovenia.

3.7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, porozumeli jej a je jasným, určitým a verným vyjadrením ich vôle.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

....................................................................
Hlavné mesto
Ing. Tatiana Kratochvílová
prvý námestník primátora

....................................................................
GMB
Katarína Trnovská, ArtD.
riaditeľka

V Bratislave, dňa

....................................................................
MMB
Mgr. Zuzana Palicová
poverená vedením
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