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Dohoda 
o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní 

uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a § 16 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dohoda“) 

Článok 1 
Účastníci dohody 

1.1 Organizácia riadiaca príležitostné spoločné verejné obstarávanie: 

Názov:     Spojená škola 
Sídlo:     Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov 
IČO:     37946765 
DIČ:     2022024103 
Štatutárny orgán:   Mgr. Ján Holub, riaditeľ školy 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN, SWIFT:   SK40 8180 0000 0070 0061 0708 
Web:    https://spojenask.edupage.org/  
Telefón    +421 517705282- 
E - mail   info@spojenaskola.sk  
 
(ďalej len „riadiaca organizácia”) 
 
a 
 

1.2 Organizácia pristupujúca k príležitostnému spoločnému verejnému obstarávaniu 

Názov:    Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:    Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO:    378 704 75 
DIČ:    2021626332 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN, SWIFT:   SK 54 8180 0000 0070 0051 9082, SUBASKBX 
Web:    https://www.po-kraj.sk/sk/  
Telefón    051 / 70 81 111 
E - mail   predseda@vucpo.sk 
 
(ďalej len „pristupujúca organizácia”) 
 
(ďalej len „účastníci dohody“) 

Článok 2 
Predmet dohody 

2.1 Predmetom tejto Dohody je dohoda účastníkov dohody o tom, že formou príležitostného 
spoločného verejného obstarávania v zmysle § 16 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o VO“) uskutočnia spoločne verejné obstarávanie na výber poskytovateľa služby 
definovanej v Článku 3 tejto Dohody pre riadiacu organizáciu a pre pristupujúcu organizáciu. 
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2.2 Účastníci dohody sa dohodli, že za spoločné verejné obstarávanie sa považuje uskutočnenie 
verejného obstarávania riadiacou organizáciou za účelom výberu poskytovateľa služby 
definovanej v Článku 3 tejto Dohody spoločne pre riadiacu organizáciu a pre všetky 
pristupujúce organizácie, ktoré s ňou uzatvoria Dohodu o príležitostnom spoločnom verejnom 
obstarávaní.  

Snahou účastníkov 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 
sprofesionalizovania verejného obstarávania. 

2.3 Účastníci dohody sa dohodli, že riadiaca organizácia uskutoční predmetné spoločné verejné 
obstarávanie v mene a na účet účastníkov Dohody, ktorí sú verejnými obstarávateľmi a ktorí sú 
spoločne a nerozdielne zodpovední za plnenie svojich povinností v súlade s § 16 Zákona o VO. 

2.4 Účastníci dohody sa dohodli, že riadiť predmetné spoločné verejné obstarávanie, vrátane 
zabezpečenia povinností v súvislosti s uplatnenými revíznymi postupmi, bude riadiaca 
organizácia - Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov, ktorý bude konať v mene a na účet 
účastníkov dohody. Riadiaca organizácia bude riadiť verejné obstarávanie aj v rámci prípravy 
podkladov, podmienok a špecifikácií pre zadávanie zákaziek, ako aj riadiť celý proces 
príležitostného verejného obstarávania.  

2.5 Riadiaca organizácia 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 dobrou praxou. 

2.6 Pristupujúca organizácia sa zaväzuje poskytnúť riadiacej organizácii požadovanú súčinnosť 
včas tak, aby mohol byť proces spoločného verejného obstarávania úspešne realizovaný a aby 
riadiaca organizácia mohla riadne splniť všetky povinnosti, ktoré Zákon o VO ustanovuje.  

2.7 Výsledkom procesu spoločného verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy na 
poskytnutie služby verejného obstarávania (ďalej len „zmluva“), ktorú uzatvoria účastníci 
dohody jednotlivo s úspešným uchádzačom.  

2.8 Riadiaca organizácia zabezpečí výkon administrácie spoločného verejného obstarávania na 
poskytnutie služby definovanej v Článku 3 tejto Dohody pre účastníkov dohody bezodplatne. 

Článok 3 
Predmet príležitostného spoločného verejného obstarávania 

3.1 Predmetom príležitostného spoločného verejného obstarávania účastníkmi dohody je výber 
poskytovateľa nasledovnej služby:  

3.1.1 Služby na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľov 
stavebných prác pre nižšie uvedené projekty (v jednotlivých etapách realizácie) v rámci 
iniciatívy „Catching up Regions“:  

− Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry  v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov  
− Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 

506, Medzilaborce 
− Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
− Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – 

Matejovce 
− Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 

349/2, Kežmarok 
− Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované 

pracovisko Lomnička 
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3.1.2 Služby na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľov 
tovarov alebo služieb v rámci materiálno – technického zabezpečenia pre nižšie uvedené 
projekty (v jednotlivých etapách realizácie) v rámci iniciatívy „Catching up Regions“:   

− Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry  v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov  
− Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 

506, Medzilaborce 
− Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
− Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – 

Matejovce 
− Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 

349/2, Kežmarok 
− Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované 

pracovisko Lomnička 

Článok 4 
Práva a povinnosti účastníkov dohody 

4.1 Účastníci dohody na účely zabezpečenia výkonu spoločného verejného obstarávania sa 
zaväzujú riadiacej organizácii poskytnúť nasledujúce údaje: 

4.1.1 identifikačné a kontaktné údaje vlastnej organizácie, 
4.1.2 údaje o predpokladanej hodnote zákazky jednotlivých stavieb uvedených v bode 3.1.1.Článku 3 

tejto Dohody. 

4.2 Riadiaca organizácia po ukončení fázy poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie 
zmluvy, odovzdá pristupujúcej organizácii návrh zmluvy s úspešným uchádzačom 
v elektronickej forme a poskytne informácie o ďalšom postupe. Riadiaca organizácia 
dokumentáciu z verejného obstarávania administratívne usporiada a zabezpečí jej archiváciu v 
zmysle § 24 ods. 1 Zákona o VO. Ak pristupujúca organizácia požiada o nahliadnutie do 
dokumentácie verejného obstarávania, riadiaca organizácia jej to bezodkladne umožní.  

4.3 Riadiaca organizácia po ukončení procesu príležitostného spoločného verejného obstarávania 
vo fáze podľa bodu 4.2 Článku 4 tejto Dohody nezodpovedá za ďalšie postupy a úkony 
smerujúce k uzatváraniu zmlúv medzi úspešným uchádzačom a pristupujúcou organizáciou, 
pokiaľ sa účastníci dohody nedohodnú inak. 

4.4 Pristupujúce organizácie majú povinnosť uzatvárať jednotlivé zmluvy s úspešným uchádzačom 
- budúcim poskytovateľom služby v súlade s výsledkom spoločného verejného obstarávania. 

Článok 5 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

5.1 Účastníci dohody sa zaväzujú, že si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť 
o akýchkoľvek okolnostiach, majúcich vplyv na splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto 
Dohody. 

5.2 V prípade porušenia niektorého z ustanovení uvedených v tejto Dohode niektorým z účastníkov 
dohody majú ostatní účastníci právo od tejto Dohody písomne odstúpiť. 

5.3 Ktorýkoľvek z účastníkov dohody má právo odstúpiť od tejto Dohody aj v prípade vytvárania 
nátlaku smerujúcemu k ovplyvňovaniu výsledkov obstarávania, porušovania princípov 
verejného obstarávania, alebo v prípade dodatočného zistenia preukázateľnej zaujatosti vo 
vzťahu k uchádzačom. 

5.4 Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhému 
účastníkovi dohody na adresu uvedenú v záhlaví Dohody. 

5.5 Ukončiť Dohodu je možné aj na základe dohody účastníkov Dohody. 
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5.6 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú t. j. na obdobie od začatia do ukončenia procesu 
príležitostného spoločného verejného obstarávania definovaného v Článku 2 tejto Dohody a 
Článku 3 tejto Dohody.  

5.7 Všetky zmeny a doplnky tejto Dohody musia byt’ vyhotovené po vzájomnej dohode účastníkov 
dohody výhradne vo forme písomných dodatkov, ktoré sa stanú po podpise účastníkov dohody 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody. 

5.8 Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho v troch 
vyhotoveniach pre riadiacu organizáciu a v jednom vyhotovení pre pristupujúcu organizáciu. 
Dohoda sa stane súčasťou dokumentácie vyhotovenej z priebehu príležitostného spoločného 
verejného obstarávania. 

5.9 Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu účastníkmi dohody. Dohoda neobsahuje 
informácie, ktoré sa získali za finančné prostriedky, s ktorými hospodária účastníci dohody 
a v štádiu jej uzatvorenia neobsahuje informácie o používaní finančných prostriedkov 
a o nakladaní s majetkom účastníkov dohody. 

5.10 Účastníci Dohody vyhlasujú, že táto dohoda bola uzatvorená vážne, slobodne, za 
zrozumiteľných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, na znak čoho ju týmto 
podpisujú. 

 

  Riadiaca organizácia: Pristupujúca organizácia: 
 
 
  V Prešove, dňa: 11.08.2020 V Prešove, dňa: 20.08.2020 
 
 
 v.r. v.r.  
  .................................................... .................................................... 
  Mgr. Ján Holub PaedDr. Milan Majerský, PhD., 
  riaditeľ školy predseda 
 

 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 27.08.2020 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 28.08.2020 


