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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 a § 16 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“) 

 
Článok 1 

 
Zmluvné strany 

 
Názov:   Mesto Dolný Kubín   
sídlo:    Hviezdoslavovo nám. 1651/2, Dolný Kubín, 026 01  

ICO:    00314463  
DIČ:    2021339254 
Štatutárny orgán:  Mgr. Roman Matejov, primátor mesta 
Bankový účet:  SK13 0200 0000 0024 8756 9854 
 
a 
Názov:   Mesto Trstená  
sídlo:    Bernoláková 96/8, Trstená, 028 01 
 
ICO:    00314897 
DIČ:    2020571806 
Štatutárny orgán: PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, primátorka mesta 
Bankový účet:  SK92 0200 0000 0037 9379 8756 
 
a 
Názov:   Obec Liesek   
sídlo:    Liesek 442, 02712 
 
ICO:    00314617 
DIČ:    2020571674 
Štatutárny orgán:  Ing. Martin Dreveňák, starosta obce 

Bankový účet:  SK96 0200 0000 0016 1808 6453 

 
a 
Názov:   Obec Hladovka 
sídlo:    Hladovka 45, 027 13 

ICO:    00314480   
DIČ:    2020571641  
Štatutárny orgán: PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 

Bankový účet:  SK13 0200 0000 0037 9064 8357 

 
a 
Názov:   Obec Suchá Hora   
sídlo:    Suchá Hora 252, 027 13 

 
ICO:    00314871 
DIČ:    2020571784  
Štatutárny orgán:  Ing. Miloš Šustek, starosta obce 

Bankový účet:  SK24 0200 0000 0033 2401 6758 
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Článok 2 
 

1) Strany tejto Dohody ako verejní obstarávatelia majú záujem zadať v rámci svojej 
pôsobnosti zákazku na poskytnutie služieb, ktorá súvisí s realizáciu spoločného 
projektu s názvom: „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom 
pohraničného regiónu“, ktorý je financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce 
INTEREG V-A Poľsko -Slovensko 2014-2020. 

 
2) Snahou všetkých strán tejto Dohody 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. 

 
3) Strany tejto Dohody sa dohodli, riadiac sa príslušnými ustanoveniami Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU a ustanoveniami zákona o verejnom 
obstarávam, na spoločnom postupe obstarávania na predmet zákazky, ktorej 
predmetom bude  
 

 Výroba o dodávka 21 ks cyklotabúľ o rozmere 150 x 100 cm 

 Tlač cyklomapy formátu A2 v počte 5 400 ks 
 

 
 

Článok 3 
 

1) Strany Dohody sa dohodli, že riadením predmetného príležitostného spoločného 
verejného obstarávania vrátane zabezpečenia povinností v súvislosti s uplatnenými 
revíznymi postupmi, bude poverené Mesto Dolný Kubín, ktoré bude konať v mene a na 
účet všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov, v rámci prípravy podkladov, 
podmienok a špecifikácií pre zadávanie zákazky, ako aj riadením procesu 
príležitostného spoločného verejného obstarávania. 

 
2) Mesto Dolný Kubín sa zaväzuje podmienky a špecifikácie formulovať takým spôsobom, 

aby nedošlo k zúženiu hospodárskej súťaže alebo k zvýhodneniu konkrétneho 
hospodárskeho subjektu a riadenie procesu príležitostného spoločného verejného 
obstarávania vykoná v súlade s podmienkami a požiadavkami zákona o verejnom 
obstarávaní a aplikačnou praxou. 

 
3) Výsledkom príležitostného spoločného verejného obstarávania bude výber úspešného 

uchádzača, ktorému sú zúčastnené strany Dohody povinné bezodkladne odoslať 
samostatné objednávky podľa odovzdaných podkladov. Zúčastnené stany Dohody sa 
zaväzujú poskytnúť Mestu Dolný Kubín všetku nevyhnutnú a požadovanú súčinnosť 
(najmä poskytnúť podklady a odoslať úspešnému uchádzačovi samostatnú 
objednávku) riadne a včas tak, aby mohol byť proces príležitostného spoločného 
verejného obstarávania v čo najkratšom časovom horizonte úspešne realizovaný a aby 
mohlo Mesto Dolný Kubín riadne splniť všetky povinnosti po skončení procesu 
príležitostného spoločného verejného obstarávania, ktoré zákon o verejnom 
obstarávaní ustanovuje.  
 

4) Mesto Dolný Kubín vynaloží všetko úsilie, aby proces príležitostného spoločného 
verejného obstarávania bol realizovaný v čo najkratšom časovom horizonte po 
nadobudnutí účinnosti Dohody. 
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Článok 4 
 
 

1) Kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa príležitostného spoločného verejného 
obstarávania vykonaného podľa tejto Dohody administratívne zabezpečí Mesto Dolný 
Kubín a aj archiváciu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

2) Mesto Dolný Kubín sa zaväzuje odovzdať elektronickú kópiu dokumentáciu (CD, resp. 
DVD) z verejného obstarávania bez zbytočného odkladu po jeho skočení všetkým 
účastníkom Dohody. 

 
 

Článok 5 
 

1) Strany Dohody vyhlasujú, že si bezodkladne poskytnú všetky informácie, ktoré získajú 
v  súvislosti s plnením tejto Dohody, ako aj informácie, ktoré budú súvisieť s ich 
spoluprácou pri plnení tejto Dohody alebo s príležitostným spoločným verejným 
obstarávaním realizovaným podľa tejto Dohody. 

 
2) Dohoda sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú stranu 

Dohody a dva rovnopisy pre Mesto Dolný Kubín. 
3) Zmeny Dohody možno uskutočniť len formou písomných dodatkov podpísaných 

oboma stranami Dohody. 
 
 

4) Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu stranami Dohody a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení. 
 

 
V Dolnom Kubíne, dňa 23.04.2018 
 

Mesto Dolný Kubín   

Meno a priezvisko Roman Matejov, Mgr. 

Funkcia primátor mesta 

 

Podpis a pečiatka : 

 

............................................................... 

Mesto Trstená                           

Meno a priezvisko Magdaléna  Zmarzláková, PhDr. Ing. 

Funkcia Primátorka mesta 



4 
 

Podpis a pečiatka : 

 

....................................................................... 

 

Obec Liesek                                 

Meno a priezvisko  Martin Dreveňák, Ing 

Funkcia starosta obce 

 

Podpis a pečiatka: 

 

............................................................................ 

  

Obec Hladovka                               

Meno a priezvisko Marián Brnušák, PhDr. 

Funkcia starosta obce 

 

Podpis a pečiatka: 

 

....................................................................... 
 

  

Obec Suchá Hora   

Meno a priezvisko Miloš Šustek, Ing 

Funkcia starosta obce 

 

Podpis a pečiatka: 

 

................................................................................ 
 


