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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

( ďalej iba „zmluva“ ) 

 
 

Centrálna obstarávacia organizácia:   
 

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky  

sídlo:   Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1, Slovenská republika    
IČO:   00151742 

DIČ:    2020798351 
IČ DPH:  nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15  
Číslo účtu:  SK5981800000007000001400 

V zastúpení:  Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu  

 
(ďalej len „Centrálny obstarávateľ“) 

 
a 

 

verejný obstarávateľ č. 1:  
 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
sídlo:   Námestie slobody č.1, 813 70  Bratislava, Slovenská republika 

IČO:   00151513 
DIČ:   2020845057 

IČ DPH:  nie je platiteľom DPH    

Bankové spojenie:        Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
Číslo účtu:  SK9681800000007000060195 

V zastúpení:  Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky 
 

verejný obstarávateľ č. 2: 

 
Slovenská republika zastúpená Správou finančnej kontroly Bratislava 

Sídlo: Drieňová 34, 826 25  Bratislava 
IČO: 00894478 

DIČ: 2020878387 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava 15 

Číslo účtu: SK6981800000007000089393 
v zastúpení: JUDr. Oľga Polášková, riaditeľka 

 
(ďalej len „Verejný obstarávateľ "č.1 a č.2 spolu a/alebo samostatne ako  „Verejný obstarávateľ“), 

 

(Centrálny obstarávateľ a Verejný obstarávateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)  
 

 
Preambula 

 

a. Centrálny obstarávateľ je centrálnou obstarávacou organizáciou podľa ustanovenia § 10 ods.1 
písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Centrálny 
obstarávateľ požiadal listom zo dňa 15.5.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

o vyjadrenie k obstaraniu nadlimitnej zákazky na služby bežne dostupné na trhu a v súlade s § 10 
ods. 2  zákona o verejnom obstarávaní dňa 18.6.2014 s ním uzatvoril dohodu, v zmysle ktorej bol 
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Centrálnemu obstarávateľovi udelený súhlas s obstaraním  zákazky podľa CPV: 64212000-5 

Mobilné telefónne služby. 

 
b. Verejný obstarávateľ je verejným obstarávateľom podľa ustanovenia § 6 ods.1 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní. Na podklade ustanovenia § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je 
Verejný obstarávateľ oprávnený nadobúdať tovary, práce alebo služby prostredníctvom 

centrálnej obstarávacej organizácie alebo od centrálnej obstarávacej organizácie. 

 
c. Centrálny obstarávateľ realizuje centrálne verejné obstarávanie postupom verejná súťaž na 

predmet zákazky „Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby“ (ďalej len „Verejné 
obstarávanie“) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 
d. Za účelom dosiahnutia hospodárnosti a efektívnosti a zvýšenia transparentnosti procesov 

verejných obstarávaní Verejného obstarávateľa má Verejný obstarávateľ záujem obstarať 

prostredníctvom Centrálneho obstarávateľa zabezpečenie služieb tvoriacich predmet zákazky 
Verejného obstarávania.  

 
e. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto zmluvy, na 

podklade ktorej je Verejný obstarávateľ oprávnený, nie však povinný, realizovať verejné 

obstarávanie na služby, ktoré sú predmetom Verejného obstarávania prostredníctvom 
Centrálneho obstarávateľa. 

 
Článok I 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán, v rámci ktorej Centrálny obstarávateľ na 

základe písomnej žiadosti Verejného obstarávateľa bezodplatne zrealizuje Verejné obstarávanie, 
ktorého výsledkom bude uzavretie Rámcovej dohody medzi Centrálnym obstarávateľom 

a úspešným uchádzačom vo Verejnom obstarávaní ako dodávateľom služby na predmet zákazky 
požadovaný Verejným obstarávateľom podľa opisu predmetu zákazky. Na základe Rámcovej 

dohody uzatvorí Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom Vykonávaciu zmluvu, ktorej 

predmetom plnenia je predmet zákazky Verejného obstarávania. Konečným príjemcom plnení na 
základe uzatvorených zmluvných vzťahov bude Verejný obstarávateľ.  

 
2. Predmetom zákazky Verejného obstarávania sú nasledujúce služby:  

 Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby 

  
 

         Hlavný predmet:      64212000–5 – Mobilné telefónne služby 
 

 
         Doplnkový predmet: 64212100-6 – Služby krátkych textových správ (SMS) 

 

                                       64212300-8 – Služby multimediálnych správ (MMS) 
 

                                       64212500-0 – Všeobecné paketové rádiové služby (GPRS) 
 

                                       32250000-0 – Mobilné telefóny 

 
 

Článok II 
Verejné obstarávanie 

 
1. Centrálny obstarávateľ zodpovedá za realizáciu verejného obstarávania v súlade s platnými 

právnymi predpismi. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa Centrálny obstarávateľ zaväzuje  
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dodržiavať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a súvisiace predpisy, všeobecne záväzné 

právne predpisy a ustanovenia tejto zmluvy.  

 
2. Centrálny obstarávateľ vypracuje návrh znenia opisu zákazky a postúpi ho na vyjadrenie 

a prípadné doplnenie Verejnému obstarávateľovi.  Centrálny obstarávateľ na základe požiadaviek 
Verejného obstarávateľa upraví, resp. doplní opis predmetu zákazky a predloží ho Verejnému 

obstarávateľovi na konečné schválenie. Centrálny obstarávateľ má právo neakceptovať 

požiadavky verejného obstarávateľa na vykonanie zmeny opisu zákazky.   
 

 
3. Za vypracovanie a uzatvorenie platných a účinných Vykonávacích zmlúv v súlade s Rámcovou 

dohodou a súťažnými podkladmi, za preberanie a kontrolu plnení poskytovaných na základe 
Vykonávacích zmlúv, ako aj za všetky vzťahy Verejného obstarávateľa s dodávateľmi služieb 

vyplývajúce z Vykonávacích zmlúv je zodpovedný výhradne Verejný obstarávateľ; Centrálny 

obstarávateľ nezodpovedá za ich kvalitu ani súlad s opisom predmetu zákazky, Rámcovou 
dohodou, súťažnými podkladmi a ponukou úspešného uchádzača a nie je povinný tieto vecne 

kontrolovať. 
 

 

4. Verejný obstarávateľ berie na vedomie, že je oprávnený, nie však povinný realizovať verejné 
obstarávania prostredníctvom Centrálneho obstarávateľa a využívať služby Centrálneho 

obstarávateľa, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a to najmä v prípade, ak Verejný obstarávateľ 
sám realizuje verejné obstarávanie na služby, ktoré sú predmetom Verejného obstarávania.  

 
 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Verejný obstarávateľ súhlasí, že Centrálny obstarávateľ realizuje v rámci Verejného obstarávania 
obstaranie dodávateľov služieb aj pre iných verejných obstarávateľov. 

 

2. Zmluvné strany si navzájom poskytnú všetku potrebnú súčinnosť pri realizácii Verejného 
obstarávania, zo strany Verejného obstarávateľa sa tým rozumie najmä návrh na doplnenie resp. 

úpravu a následné schválenie opisu predmetu zákazky podľa bodu 2 článku II tejto zmluvy, návrh 
na doplnenie, resp. úpravu podmienok a následné schválenie Rámcovej dohody, ktoré predloží 

úspešný uchádzač v rámci verejného obstarávania. 

 
3. Zmluvné strany si navzájom poskytnú všetky potrebné informácie, ktoré súvisia alebo by mohli 

súvisieť s ich vzájomnou spoluprácou podľa tejto zmluvy. 
 

4. Vo vzťahu k tretím osobám budú zmluvné strany informovať o tejto zmluve, ich vzájomnej 
spolupráci a súvisiacich skutočnostiach v nevyhnutnej miere a s uvážením, tak, aby neohrozili 

priebeh Verejného obstarávania a záujmy druhej zmluvnej strany. 

 
5. Verejný obstarávateľ si je vedomý a zaväzuje sa riadiť podmienkami verejného obstarávania 

uvedenými v súťažných podkladoch a v zákone o verejnom obstarávaní, čím nie je dotknutá jeho 
povinnosť vyplývajúca mu z  iných súvisiacich právnych predpisov platných na území Slovenskej 

republiky. 

 
 

Článok IV 

Zodpovednosť 
 

1. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, Centrálny obstarávateľ zodpovedá za realizáciu verejného 
obstarávania. Akékoľvek sankcie uložené za porušenie zákona o verejnom obstarávaní zo strany 

Úradu pre verejné obstarávanie znáša Centrálny obstarávateľ.  
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2. Ak bude proces Verejného obstarávania predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie 

prípadne iného orgánu dohľadu určeného vládou SR (napríklad ak je zákazka financovaná 

z prostriedkov EÚ) a na jej základe nebude konštatované také porušenie zákona o verejnom 
obstarávaní a/alebo princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi 

predpismi ES a SR na úseku verejného obstarávania, ktoré by mohlo mať vplyv na výsledok 
Verejného obstarávania, zmluvné strany majú za to, že Centrálny obstarávateľ riadne splnil 

všetky svoje povinnosti podľa tejto zmluvy. Centrálny obstarávateľ v takomto prípade 

nezodpovedá za akékoľvek prípadné krátenie/korekcie výšky finančnej podpory z prostriedkov EÚ 
nariadené príslušným orgánom. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je v tejto dohode a súvisiacej zmluvnej dokumentácii 

dohodnuté inak Centrálny obstarávateľ  je v prípade porušenia povinností podľa tejto zmluvy a 

ďalších súvisiacich zmluvných vzťahov alebo podľa príslušných právnych predpisov povinný 

nahradiť škodu tým spôsobenú Verejnému obstarávateľovi v súlade so všeobecnými 
ustanoveniami o náhrade škody. 

 

 

4. Centrálny obstarávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Verejnému obstarávateľovi 
v súvislosti s tým, že poskytol Centrálnemu obstarávateľovi nepravdivú, zavádzajúcu alebo 

neúplnú informáciu, dokumenty alebo akékoľvek iné podklady, alebo v súvislosti 
s konaním/nekonaním akejkoľvek osoby odlišnej od Centrálneho obstarávateľa a jej prípadného 

subdodávateľa, pokiaľ o tom  Verejný obstarávateľ mohol alebo mal vedieť. 

 
5. Zodpovednosť Verejného obstarávateľa v súvislosti s uzatváraním Vykonávacích zmlúv sa riadi 

ustanoveniami článku II. bod 3 tejto zmluvy. 
 

 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Zmluvné 
strany sa dohodli a súhlasia, že prvé zverejnenie zmluvy zabezpečí Centrálny obstarávateľ 

a o zverejnení a dátume nadobudnutia účinnosti zmluvy sa zaväzuje informovať Verejného 

obstarávateľa. 
 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu realizácie Verejného obstarávania v zmysle článku I bod 2 
a dobu platnosti Rámcovej dohody a/alebo Vykonávacej zmluvy uzatvorenej na základe výsledkov 

verejného obstarávania realizovaného na základe tejto zmluvy. 

 
3. Pred uplynutím doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvára podľa ods. 2 tohto článku, je zmluvu 

možné ukončiť: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán 

b) písomnou výpoveďou z dôvodov porušenia povinností stanovených touto zmluvou 
v jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

 
4. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia, zákonom o verejnom obstarávaní, 

súťažnými podkladmi, rámcovou dohodou, vykonávacími zmluvami a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.  

 

5. Táto zmluva bola vyhotovená v ôsmich rovnopisoch, z ktorých Centrálny obstarávateľ a Verejný 
obstarávateľ obdržia po dve vyhotovenia a Verejný obstarávateľ obdrží štyri vyhotovenia.  

 
6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je určitým a zrozumiteľným prejavom ich slobodnej 

a pravej vôle, nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.  
 

 
Centrálny obstarávateľ:    Verejný obstarávateľ č. 1: 

 

 
 

____________________                                                  ________________________ 
    Ing. Jaroslav Mikla                                                               Ing. Igor Federič 

vedúci služobného úradu                                            vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
 

 

 
 Verejný obstarávateľ č. 2: 

 
 

 ________________________ 

     JUDr. Oľga Polášková 
   riaditeľka SFK Bratislava 

 
 

 
V Bratislave, dňa       V Bratislave dňa  


