DOHODA O p r íl e ž it o s t n o m 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
„D ohoda“)
medzi:
l3častník I:
Názov:
Sídío:
Zastúpený:
IČO:

H lavné m esto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1,814 99 Bratislava
ing. arch. Matúš Valio, primátor
00603 481

(ďalej ako „Hlavné m esto“)

iJčastník II:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

M ETRO B ratislava, a.s,
Primaciálne nám. 1,811 01
Bratislava
JUDr. Zuzana Kolláríková,predsedníčka predstavenstva
Mgr, Albín Mráz, člen predstavenstva
35 732 881

(ďalej ako „M etro“)
(spolu ďalej aj ako „účastníci dohody“)

Pream bula
1,

Dčastníci 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 zákazky na predmet „R ekonštrukcie združených chodníkov a
cykiochodníkov v B ratislave“ .

Č lánok i.
Predm et Dohody
1,

Predmetom tejto Dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri spoločnej realizácii verejného
obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcie združených chodníkov a cykiochodníkov v Bratislave“.

2.

V zmysle § 16 ods. 3 ZVO účastníci dohody sú spoločne a nerozdielne zodpovední len za tie časti predmetu
Dohody, ktoré uskutočnili spoločne. Každý účastník dohody je samostatne zodpovedný za plnenie svojich
povinností týkajúcich sa tých častí predmetu Dohody, ktoré vykonáva vo svojom mene a na svoj účet.

Č lánok ii.
Práva a povinnosti účastníkov dohody
1.

Proces verejného obstarávania bude realizovať Metro. Metro zabezpečí všetky úkony (aj vo vzťahu k tretím
stranám) spojené s technickou, odbornou a administratívnou činnosťou pri verejnom obstarávaní, okrem úkonov
uvedených v nasledujúcich bodoch tohto článku, ktoré prislúchajú Hlavnému mestu.

2. Metro sa zaväzuje realizovať proces verejného obstarávania v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike, najmä v súlade so ZVO, a to tak, aby nedochádzalo
k neodôvodneným prieťahom v procese verejného obstarávania.
3. Hlavné mesto má právo kontroly a pripomienkovania súťažných podkladov, ich príloh a ďalšej zadávacej
dokumentácie pred vyhlásením verejného obstarávania,
4.

Hlavné mesto na písomnú žiadosť Metra zabezpečuje odbornú podporu pri realizácii procesu verejného
obstarávania (aj vo vzťahu k tretím stranám) spojenú najmä, nie však výlučne, s vysvetľovaním súťažných
podkladov, s vybavovaním revíznych postupov a uzatváraním Zmluvy o dielo ako výsledku tohto verejného
obstarávania.

5.

Každý účastník dohody môže druhej strane tejto Dohody poskytnúť písomné odporúčania alebo stanoviská
vzťahujúce sa k predmetnému verejnému obstarávaniu.

6.

Písomnou formou sa pre účely tejto Dohody rozumie aj e-maíiová komunikácia poverených zamestnancov
účastníkov dohody. Poverení zamestnanci pre účely tejto Dohody sú:
a) za Hlavné mesto:
Meno, e-maíi:, Mgr. Tomáš Peciar, tomas.peciar@bratisiava.sk
b) za Metro:
Meno, email:, tel.: ing. Karol Poiakevič, karoi.poiakevic@ metroba.sk, tei, č.:0940 982 947
Meno, email:, tei.: Ing. Alžbeta Dugasová, aizbeta.duaasova@metroba.sk, tei. č.: 0907 801 944

7.

Hlavné mesto vystupuje ako zmluvná strana, objednávateľ Zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom predmetného
verejného obstarávania. Metro nebude vystupovať ako zmluvná strana Zmluvy o dielo. Hlavné mesto zabezpečuje
kontrolu všetkých náležitostí a príloh Zmluvy o dielo pred jej uzavretím. Zmluvu o dielo podpisuje v pozícii
objednávateľa primátor Hlavného mesta.

8.

Hlavné mesto je oprávnené samostatne uzatvárať dodatky k Zmluve o dielo v súlade s § 18 ZVO. Za účelom
uzatvorenia dodatku je Hlavné mesto oprávnené požiadať o súčinnosť Metro, ktoré je povinné túto súčinnosť
poskytnúť v lehote do 10 pracovných dní, pokiaľ sa účastníci dohody nedohodnú na inej lehote.

9.

Kompletnú dokumentáciu, týkajúcu sa predmetného verejného obstarávania (ďalej len „d o ku m e n tá cia “ )
administratívne zabezpečí a usporiada Metro na vlastné náklady a zabezpečí aj jej archiváciu v súlade so ZVO
s tým, že Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť Metru potrebnú súčinnosť.

10. Metro je povinné umožniť Hlavnému mestu nahliadnutie do dokumentácie, uskutočňovanie odpisov, výpisov a
fotokópii z nej, ako aj zapožičanie dokumentácie pre potreby splnenia povinnosti jej predloženia tretím stranám.
Hlavné mesto je povinné pri tom zachovávať všetky povinnosti vyplývajúce zo ZVO, predovšetkým, nie však
výlučne, povinnosti podľa ustanovení § 22 a § 23 ZVO.
11. Každý účastník dohody zodpovedá za úkony, ktoré vykonal samostatne v súvislosti s predmetným verejným
obstarávaním. Každý účastník dohody zodpovedá aj za úkony, ktoré vykonal v rozpore so ZVO, prípadne inými
platnými právnymi predpismi.
12. Každý účastník dohody samostatne zodpovedá za úkony uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku aj vo
vzťahu k pokutám alebo Iným finančným postihom a sankciám zo strany príslušných orgánov, akým je napríklad
ijrad pre verejné obstarávanie, ak by takéto pokuty, postihy alebo sankcie boli uložené v súvislosti s verejným
obstarávaním na predmet zákazky „Rekonštrukcie združených chodníkov a cykiochodníkov v Bratislave".

článok III.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto Dohoda okrem splnenia všetkých záväzkov účastníkov dohody na jej základe
aj na základe dohody účastníkov dohody alebo odstúpením od nej v prípade jej podstatného porušenia.

zaniká

2.

Táto Dohoda sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom po 2 rovnopisy dostane každý účastník dohody.

3.

K akejkoľvek zmene ustanovení tejto Dohody môže dôjsť len na základe písomných očíslovaných dodatkov k tejto
Dohode podpísaných oprávnenými zástupcami účastníkov dohody.

4.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania 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 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
na webovom sídle Hlavného mesta.

5.

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.

6.

Práva a povinností 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 právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

7.

lllčastnicl 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.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa 'j g , O K I ®

Za Hlavné mesto:

Za Metro:

/

Ing. arch. Matúš Vallo
Primátor

JUDr. Zuzana Kolláríková
Predsedníčka predstavenstva

Mgr. A lbín M ráz
Člen predstavenstva

