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TÁTO DOHODA je uzavretá v súvislosti so ĆIASTKOVOU ZMLUVOU O POSKYTOVANÍ 
PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ („Čiastková zmluva“) 
uzavretou medzi spoločnosťou Tatra Tender s.r.o. a Ústavom anorganickej chémie SAV 
(„ÚACH SAV“) dňa 5. novembra 2010. 

 

MEDZI: 

Tatra Tender s.r.o. 

so sídlom Leškova 3, 811 04 Bratislava 

IČO: 44 119 313 

DIČ: 2022594761 

IČ DPH: SK2022594761 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 51980/B 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 

číslo účtu: 2621184067/1100 

zastúpená: Mgr. Vladimír Oros, konateľ 

ĎALEJ LEN „Tatra Tender", 

NA STRANE JEDNEJ 

A 

 

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE  

so sídlom Študentská 2, 911 50 Trenčín 

IČO: 31118259 

DIČ:  2021376368 

Zriadená zákonom NR SR č.155/1997 Z.z. v znení zákona NR SR č. 209/2002 Z.z. 

Bankové spojenie. Štátna pokladnica 

Číslo účtu: . 7000262766/8180 

zastúpená: prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., rektor 

osoba oprávnená konať vo veciach Dohody o podmienkach realizácie poradenských služieb 
pri verejnom obstarávaní: doc. Ing. Dušan Galusek, PhD. 

ĎALEJ LEN „TnU"“ 

NA STRANE DRUHEJ 

SPOLOČNE AKO „Zmluvné strany“ 
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PRETOŽE: 

 

Prijímateľ je partnerom pre realizáciu projektu Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo 

a silikátové materiály (ďalej len „Projekt“) realizovaného na základe Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. 056/2010/2.1/OPVaV (ďalej len „Zmluva o NFP“), 

uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

zastúpeným Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej „Poskytovateľ NFP“) a Ústavom anorganickej chémie SAV 

(ďalej len „Prijímateľ NFP“ alebo „Hlavný partner“); 

 

Hlavný partner uzavrel so súhlasom TnU so spoločnosťou Tatra Tender dňa 5. novembra 

2010 čiastkovú zmluvu na poskytovanie poradenských služieb vo verejnom obstarávaní 

zákaziek financovaných na základe Zmluvy o NFP (ďalej len „ Zmluva“); 

 

TnU a Tatra Tender majú záujem konkretizovať niektoré vzájomné práva a povinnosti  

súvisiace s poradenskými službami Tatra Tender pri verejnom obstarávaní zákaziek na 

základe Zmluvy, pri ktorých v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), v platnom znení vystupuje TnU 

ako verejný obstarávateľ; 

TnU je oboznámená s podmienkami Zmluvy, ktoré podrobne upravujú proces verejného 
obstarávania zákaziek, ktoré sú položkami Projektu;   

 

uzatvárajú TnU a Tatra Tender túto dohodu o niektorých podmienkach realizácie 

poradenských služieb pri verejnom obstarávaní zákaziek (ďalej len „Dohoda“): 

1. PREDMET DOHODY 

1.1 Predmetom tejto Dohody je úprava niektorých práv a povinností strán Dohody pri 
realizácií činností zo strany Tatra Tender v prospech TnU pri realizácii verejného 
obstarávania zákaziek financovaných Zmluvou o NFP v rámci projektu „Centrum 
excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály“ ITMS kód 262 201 20056. 

1.2 Tatra Tender realizuje na základe Zmluvy v prospech a so súhlasom TnU 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie nasledovné služby 
spojené s realizáciou obstarávania jednotlivých predmetov obstarávania obstarávaných 
v rámci Projektu (tak ako to bude relevantné): 

(a) vo vzťahu k predmetu obstarávania, jeho predpokladanej cene 
a záujmom TnU odporučí najvhodnejší postup verejného 
obstarávania; 

(b) vypracuje v spolupráci s TnU súťažné podklady; 

(c) vypracuje predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení 
verejného obstarávania a zabezpečí ich zverejnenie v súlade so 
ZVO; 

(d) zabezpečí komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi 
(odovzdávanie súťažných podkladov); 

(e) v spolupráci s TnU vykoná vysvetľovanie oznámení a súťažných 
podkladov; 
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(f) zabezpečí vypracovanie a zaslanie oznámení o výsledku 
hodnotenia ponúk uchádzačom; 

(g) zabezpečí vypracovanie a zaslanie oznámení o výsledku 
obstarávania (na zverejnenie) v súlade so ZVO. 

1.3 Súčasťou činnosti uvedenej v bode 1.2 (a) tejto Dohody nie je: 

(a) definovanie a opis predmetu obstarávania; 

(b) vybavovanie žiadostí o nápravu podaných v zmysle § 136 ZVO; 

(c) vybavovanie námietok podaných v zmysle § 138 ZVO; 

(d) zastupovanie Klienta v konaní o námietkach pred ÚVO; 

(e) delegovanie osôb do komisie na hodnotenie ponúk, s výnimkou 
jednej osoby bez práva hodnotiť. 

1.4 Za definovanie a opis predmetu obstarávania zodpovedá TnU. Tatra Tender pri tejto 
činnosti upozorní TnU na pravidlá a podmienky, ktoré pri definovaní a opise predmetu 
obstarávania stanovuje ZVO. 

1.5 TnU je tiež oprávnený navrhovať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Ak ho 
však Tatra Tender písomne upozorní, že jeho návrh nie je v súlade so ZVO a TnU na 
ňom napriek tomu trvá, nesie TnU plnú zodpovednosť za následky takéhoto postupu. 

1.6 Tatra Tender je povinný vybaviť žiadosť o nápravu a vypracovať stanovisko k námietke 
iba v prípade, ak návrh na revízny postup nesmeruje proti podmienkam postupu 
obstarávania určeným na základe informácií poskytnutým pre prípravu obstarávania zo 
strany TnU. Aj v takomto prípade znáša TnU náklady, ktoré vzniknú Tatra Tender 
v súvislosti s vybavením revízneho postupu v prípade, ak bude revízny postup 
vybavený v prospech TnU.  

1.7 Odmena za činnosti uvedené v bode 1.2 je dohodnutá v Zmluve a nárok na jej 
zaplatenie má Tatra Tender iba voči Hlavnému partnerovi. 

 

2. KOMUNIKÁCIA A PROCESY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

2.1 TnU odovzdá Tatra Tender v primeranej lehote všetky informácie a dokumenty 
potrebné k splneniu jeho povinností vyplývajúcich z tejto Dohody (v prípade nejasností 
Tatra Tender vyzve na poskytnutie konkrétnych informácií a dokumentov emailom). 
TnU zodpovedá za včasnosť doručenia vyššie uvedených informácií a dokumentov, ich 
správnosť, pravdivosť a úplnosť. TnU poskytne Tatra Tender svoju súčinnosť v 
rozsahu potrebnom pre splnenie jeho povinností vyplývajúcich z tejto Dohody.  

2.2 Porušením povinností TnU nie je, pokiaľ je poskytnutie informácií viazané na súhlas 
tretej osoby a táto osoba nedá k zverejneniu informácií svoj súhlas. Aj v tomto prípade 
môže Tatra Tender prerušiť práce na konkrétnej úlohe obdobne ako za podmienok 
stanovených v článku 2.2 Zmluvy. 

2.3 Tatra Tender poskytne TnU na základe jeho predchádzajúcej výzvy informácie 
o postupe plnenia zadanej úlohy v primeranej lehote. 
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2.4 Tatra Tender je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody s odbornou 
starostlivosťou, riadne a včas, a to v súlade s pokynmi TnU. Od pokynov TnU sa môže 
odchýliť iba vtedy, ak je to v záujme TnU a pokiaľ si nemôže vyžiadať jeho súhlas 
vopred. 

2.5 Tatra Tender si vyhradzuje právo požiadať TnU, aby svoje zadanie úlohy doplnil 
o ďalšie informácie alebo dokumenty, ktoré Tatra Tender považuje za nevyhnutné pre 
splnenie zadanej úlohy v súlade s touto Zmluvou. 

2.6 Tatra Tender si taktiež vyhradzuje právo navrhnúť TnU iný termín pre dokončenie 
riešenia zadanej úlohy v prípade, že nedostal od TnU potrebné informácie pre 
realizáciu konkrétnej zákazky v dostatočnom predstihu pre jej riadne vykonanie. Pokiaľ 
TnU nesúhlasí s termínom navrhnutým Tatra Tender, je povinný túto skutočnosť 
okamžite oznámiť Tatra Tender písomne a Tatra Tender je oprávnený odmietnuť začať 
pracovať na riešení zadanej úlohy, bez toho, aby tým vznikla TnU akákoľvek povinnosť 
úhrady voči Tatra Tender. 

3. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Tatra Tender súhlasí, aby si akékoľvek nároky vyplývajúce z porušenia Čiastkovej 
zmluvy o poskytovaní poradenských služieb pri verejnom obstarávaní uzavretej medzi 
spoločnosťou Tatra Tender s.r.o. a Ústavom anorganickej chémie SAV dňa 5. 
novembra 2010 súvisiace s obstarávaním zákaziek v prospech TnU uplatňoval TnU 
priamo voči Tatra Tender.  

3.2 Ustanovenia právnych predpisov o obchodnom tajomstve a povinnosti zachovávať 
mlčanlivosť nie sú touto Dohodou dotknuté. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa 
nepovažuje sprístupnenie informácií, ktoré by inak povinnosti mlčanlivosti podliehali, 
partnerským poskytovateľom poradenských služieb Tatra Tender.  

3.3 Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa rovnako nepovažuje zaradenie TnU spolu so 
zovšeobecneným opisom poskytnutých služieb do zoznamu klientov Tatra Tender 
určeného k predloženiu (vrátane webovej stránky Tatra Tender, respektíve s ním 
prepojených osôb) potenciálnym klientom Tatra Tender pre účely prípadných 
referencií. To isté sa vzťahuje na používanie loga TnU v takýchto referenciách. TnU 
súhlasí s vyššie uvedeným. 

3.4 Táto Dohoda je spísaná v dvoch vyhotoveniach, pričom Tatra Tender aj TnU dostanú 
po jednom vyhotovení. 

3.5 Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.  

 

V Bratislave dňa  ..........................                    V Trenčíne dňa .......................... 

 

 

_____________________           _________________________________ 

             Tatra Tender s.r.o.            Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

      Mgr. Vladimír Oros, konateľ     prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., rektor   

 


