DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
uzavretá v zmysle § 16 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 „dohoda“)

MAGBO 2000025

medzi:

Účastník I:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

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

(ďalej ako „Hlavné mesto“)

Účastník II:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Ing. Martin Maslák, predseda predstavenstva
Ing. Pavel Rudy, člen predstavenstva
00 681 300

(ďalej ako „OLO“)
spolu ďalej aj ako „účastníci dohody“)

Preambula
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 verejného
obstarávania zákazky „Dodávka elektrickej energie“ v súlade s príslušnými ustanoveniami
ZVO (ďalej len „Verejné obstarávanie“). Na túto dohodu nemá žiadny vplyv skutočnosť, či
sa dodávka elektrickej energie uskutoční ako samostatné verejné obstarávanie, alebo ako
samostatná časť verejného obstarávania.
Okrem vyššie uvedeného účastníka dohody bude Hlavné mesto v predmetnom verejnom
obstarávaní vystupovať aj ako centrálna obstarávacia organizácia podľa § 15 ZVO pre svoje
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rozpočtové, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou Hlavného
mesta, ktoré budú presnejšie vymedzené v súťažných podkladoch.

Článok I.
Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri spoločnej realizácii
verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie.
2. V zmysle § 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 účastníkov dohody
1. Realizácia verejného obstarávania bude zabezpečená kapacitami Hlavného mesta.
2. Hlavné mesto bezodplatne zabezpečí všetky úkony (aj vo vzťahu k tretím stranám) spojené
s administratívnou činnosťou pri verejnom obstarávaní.
3. Účastník dohody je povinný poskytnúť Hlavnému mestu nevyhnutnú súčinnosť spočívajúcu
predovšetkým v poskytnutí informácií nevyhnutných na riadny začiatok, priebeh a ukončenie
verejného obstarávania. Ide predovšetkým:
a) o poskytnutie informácie o predpokladanej spotrebe elektrickej energie v jednotlivých
odberných miestach počas platnosti rámcovej dohody,
b) o poskytnutie informácie o odhadovanej maximálnej spotrebe elektrickej energie
v jednotlivých odberných miestach počas platnosti rámcovej dohody,
c) o poskytnutie informácie o súčasnej jednotkovej cene za dodávku silovej elektriny za
1 MWh v eur bez DPH a bez spotrebnej dane v jednotlivých odberných miestach;
d) o poskytnutie informácie o odhadovanej priemernej jednotkovej cene za 1 MWh v eur bez
DPH a bez spotrebnej dane počas platnosti rámcovej dohody,
e) o poskytnutie informácie o výške predpokladanej hodnoty zákazky za konkrétneho
účastníka, ktorá sa vypočíta ako súčin údajov uvedených v bodoch b) a d),
f) o akékoľvek iné informácie, ktoré sú potrebné, a ktoré si Hlavné mesto vyžiada.
4. Účastník dohody zodpovedá za správnosť údajov podľa predchádzajúceho bodu.
5. Účastník dohody je povinný poskytnúť podporu (aj vo vzťahu k tretím stranám) spojenú najmä,
nie však výlučne, s prípravou verejného obstarávania, prípravou a pripomienkovaním
podkladov do verejného obstarávania, realizáciou verejného obstarávania, s vysvetľovaním
súťažných podkladov, s vybavovaním revíznych postupov, s organizačným zabezpečením
s účasťou v komisii na hodnotenie ponúk, s uzavretím rámcovej dohody ako výsledku
verejného obstarávania a pri iných úkonoch, pri ktorých o to Hlavné mesto požiada.
6. Rámcovú dohodu ako výsledok verejného obstarávania uzatvára v pozícii objednávateľa každý
z účastníkov tejto dohody samostatne, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi, so
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súťažnými podkladmi a s výsledkom verejného obstarávania, ktorý bude platiť pre každú
rámcovú dohodu. Každý účastník dohody financuje a spravuje svoju časť rámcovej dohody
samostatne. Pri čerpaní rámcovej dohody nesmie presiahnuť jemu prináležiacu časť určenú
podľa čl. II bodu 3 písm. e) tejto dohody.
7. OLO ako účastník verejného obstarávania si vyhradzuje právo neuzatvoriť rámcovú dohodu
s úspešným uchádzačom Verejného obstarávania, ak cena, ktorú ponúkol úspešný uchádzač
prevyšuje cenu, za ktorú spoločnosti OLO poskytuje elektrinu súčasný dodávateľ elektrickej
energie, alebo je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená účastníkom dohody podľa
článku 2, ods. 3 tejto dohody.
8. Pri spravovaní rámcovej dohody účastníci realizujú čerpanie za svoju organizáciu a vykonávajú
všetky ďalšie úkony podľa rámcovej dohody, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie predmetu
plnenia.
9. Hlavné mesto je povinné umožniť účastníkovi dohody nahliadnutie do dokumentácie,
uskutočňovanie odpisov a výpisov z nej, ako aj zapožičanie dokumentácie pre potreby
povinnosti jej predloženia tretím stranám vyplývajúcej z ustanovení ZVO.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda okrem splnenia všetkých záväzkov účastníkov dohody zaniká aj na základe
dohody účastníkov alebo odstúpením od nej v prípade podstatného porušenia.
2. Táto dohoda sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom po 2 (dva) rovnopisy obdrží
každý účastník dohody.
3. K akejkoľvek zmene podmienok tejto dohody môže dôjsť len na základe písomných
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.
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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 predpismi Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 10.07.2020
Za Hlavné mesto:

V Bratislave, dňa
Za OLO:

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

.....................................................
Ing. Martin Maslák v.r.
predseda predstavenstva

.....................................................
Ing. Pavel Rudy v.r.
člen predstavenstva
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