
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:   Obec Pečovská Nová Ves 
sídlo:   Obecný úrad, ul. Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves 
ICO:   00327590 
DIČ:   2020711660 
Štatutárny orgán: PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Prešov 
Číslo účtu:  SK51 0200 0000 0000 0292 0572 
 

a 

 
Názov:                     Obec Ľutina 
sídlo:                            Obecný úrad 96, 082 57  Ľutina 
ICO:                            00 327 425 
DIČ:                            2020711594 
Štatutárny orgán:             Vladimír Lelovský, starosta obce  
Bankové spojenie:           VÚB, a.s., expozitúra Sabinov 
Číslo účtu:                       IBAN SK19 0200 0000 3500 0652 6572  
 

Článok 2 

 
(1)  Strany tejto Dohody ako verejní obstarávatelia zadávajú v rámci svojej pôsobnosti zákazky na 

dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb. 

(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 predmety zákaziek, ktorých predmetom bude  stavebná časť projektu „Duchovná tradícia 

spája naše cesty“ v k. ú. Pečovská Nová Ves a k. ú. Ľutina. 
(4) Strany Dohody uskutočnia predmetné príležitostné spoločné verejne obstarávanie spoločne v mene a na 

účet zúčastnených verejných obstarávateľov, títo sú spoločne a nerozdielne zodpovední za plnenie svojich 

povinností v súlade s § 16 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Článok 3 

 
(4)  Strany Dohody sa dohodli, že riadením predmetného príležitostného spoločného verejného 

obstarávania  vrátane zabezpečenia povinností v súvislosti s uplatnenými revíznymi postupmi, bude 

poverená Obec Pečovská Nová Ves, ktorá bude konať na účet všetkých zúčastnených verejných 

obstarávateľov, v rámci prípravy podkladov, podmienok a špecifikácií pre zadávanie zákaziek, ako aj 

riadením procesu príležitostného spoločného verejného obstarávania. 

(5)  Obec Pečovská Nová Ves sama, alebo prostredníctvom externého dodávateľa tejto služby 

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 na stavebnú 

časť projektu „Duchovná tradícia spája naše cesty“ v k. ú. Pečovská Nová Ves a k. ú. Ľutina, vrátane 



predloženia dokumentácie z príležitostného spoločného verejného obstarávania ku kontrole na riadiaci 

orgán. 
(6)  Obec Pečovská Nová Ves 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. 

(7)  Výsledkom príležitostného spoločného verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy, ktorú s 

úspešným uchádzačom uzatvoria strany Dohody spoločne. Obec Ľutina sa zaväzuje poskytnúť Obci 

Pečovská Nová Ves požadovanú súčinnosť včas tak, aby mohol byť proces príležitostného spoločného 

verejného obstarávania úspešne realizovaný a aby mohla Obec Pečovská Nová Ves riadne splniť všetky 

povinnosti po skončení procesu príležitostného spoločného verejného obstarávania, ktoré zákon o 

verejnom obstarávaní ustanovuje. Súčinnosť spočíva v nasledovnom: 

- v lehote do 5 pracovných dní od podpisu tejto Dohody Obec Ľutina doručí obci Pečovská Nová 

Ves kompletnú projektovú dokumentáciu v elektronickom vyhotovení k predmetu zákazky, identifikáciu a 

kontakt na projektanta, a na osobu poverenú pre komunikáciu v danej veci za Obec Ľutina.  
- Obec Ľutina  požiada projektanta  predmetu zákazky a zabezpečí ich súčinnosť v prípade ak v 

procese príležitostného spoločného verejného obstarávania budú zo strany záujemcov/uchádzačov 

vznesené požiadavky týkajúce sa vysvetlenia projektovej dokumentácie vo väzbe na povinnosť verejného 

obstarávateľa k ich zodpovedaniu v zákonných lehotách a vysvetlenia ponúk. 

(8)  Obec Pečovská Nová Ves vynaloží všetko úsilie, ktoré od nej možno požadovať, aby proces 

príležitostného spoločného verejného obstarávania vrátane uzatvorenia zmluvy bol realizovaný v čo 

najkratšom časovom horizonte po nadobudnutí účinnosti Dohody. 

 

Článok 4 

 
(9)  Strany Dohody sa dohodli, že Obec Ľutina  má právo nominovať svojho zástupcu na účasť na 

rokovaniach, člena do komisie na vyhodnocovanie ponúk, ako aj v ďalších komisiách. 

(10)  Obec Pečovská Nová Ves sa zaväzuje pred vyhlásením príležitostného spoločného verejného 

obstarávania zaslať k nahliadnutiu súťažné podklady obci Ľutina.  

(11)  Kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa príležitostného spoločného verejného obstarávania 

vykonaného podľa tejto Dohody administratívne zabezpečí Obec Pečovská Nová Ves a na vlastné náklady 

zabezpečí aj archiváciu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Obec Pečovská Nová Ves sa 

zaväzuje odovzdať kópiu dokumentáciu z verejného obstarávania bez zbytočného odkladu po jeho skočení 

obci Ľutina. 

Článok 5 

 
-  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. 

-  Dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, dva pre každú stranu Dohody. 

-  Zmeny Dohody možno uskutočniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma stranami 

Dohody. 

-  Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu stranami Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po jej 

zverejnení. 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 14. decembra 2017    

 

 

 

 

Obec Pečovská Nová Ves                                       Obec Ľutina 

zastúpená                                                                        zastúpená 

PhDr. Jaroslav Dujava                                                                Vladimír Lelovský 

starosta obce                                                                                starosta obce 


