
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní 

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 51 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) 

medzi zmluvnými stranami: 

1.  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Sídlo: Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica 

V zastúpení: RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ ŠOP SR 

IČO: 17 058 520 

DIČ: 2021526188 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK35 8180 0000 0070 0039 0899 

(ďalej aj ako „ŠOP SR“) 

a 

2.  Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine 

Sídlo: P.O.Hviezdoslava 38, 036 01 Martin 

V zastúpení: Mgr. Peter Vantara, riaditeľ správy 

IČO: 54435366 

DIČ: 2121708655 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK05 8180 0000 0070 0067 5261 

(ďalej aj ako „NP Veľká Fatra“) 

(ďalej ŠOP SR a NP Veľká Fatra spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

Zmluvné strany ako verejní obstarávatelia podľa ustanovenia § 7, ods. 1, písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 343/2015 Z. z.“) sa v súlade s požiadavkami princípov nediskriminácie, transparentnosti, proporcionality 

a rovnakého zaobchádzania, princípov hospodárnosti a efektívnosti procesu verejného obstarávania s cieľom 

zvýšenia hospodárskej súťaže a profesionalizovania verejného obstarávania dohodli v zmysle ustanovení § 16 

zákona č. 343/2015 Z. z. na uskutočnení príležitostného spoločného verejného obstarávania na predmet zákazky 

definovaný v čl. II tejto dohody, a to podľa podmienok stanovených v tejto dohode. 

Článok II. 

Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii príležitostného 

spoločného verejného obstarávania (ďalej len „spoločné verejné obstarávanie“) na predmet zákazky: 

,,Terénne odevy“, ktorá je rozdelená na časti, pričom špecifikácia predmetu zákazky a jej každej časti 
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tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody ako jej Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (ďalej len „predmet 

zákazky“). 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločné verejné obstarávanie predmetu zákazky v mene zmluvných strán 

a na ich účet zrealizuje a bude riadiť ŠOPSR, ktorá bude konať na účet zmluvných strán.  

 

3. Zmluvné strany sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za plnenie svojich povinností. 

 

4. Výsledkom spoločného verejného obstarávania bude uzatvorenie rámcovej dohody, ktorú uzatvoria 

zmluvné strany tejto dohody ako kupujúci na strane jednej s úspešným uchádzačom ako predávajúcim na 

strane druhej (ďalej len „rámcová dohoda“), pre každú časť predmetu zákazky osobitne. 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uskutočnia verejné obstarávanie predmetu zákazky spoločným verejným 

obstarávaním, z ktorého bude vo všetkých jeho štádiách zrejmé, že je vykonávané pre obidve zmluvné 

strany. 

 

2. ŠOP SR sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto dohode zabezpečiť všetky úkony (aj vo vzťahu 

k tretím osobám ) spojené s organizačnou činnosťou pri spoločnom verejnom obstarávaní spočívajúce v 

komplexnom organizačnom zabezpečení procesu spoločného verejného obstarávania za účelom 

uzatvorenia rámcovej dohody na predmet zákazky s úspešným uchádzačom ako predávajúcim.  

 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si poskytnúť potrebnú súčinnosť včas tak, aby bol proces 

spoločného verejného obstarávania úspešne realizovaný. Zmluvné strany sa zaväzujú najmä 

 

a) poskytnúť súčinnosť pri vypracovaní súťažných podkladov verejného obstarávania, 

b) poskytnúť súčinnosť ŠOP SR pri vysvetľovaní súťažných podkladov, resp. oznámenia o vyhlásení 

spoločného verejného obstarávania a pri vysvetľovaní podmienok účasti a ponúk, 

c) do 10 (slovom: desať) pracovných dní po skočení každého kalendárneho štvrťroka zasielať ŠOP SR 

informáciu o plnení z rámcovej dohody za obdobie príslušného kalendárneho štvrťroka, 

d) plniť si povinnosti podľa § 12 zákona č. 343/2015 Z. z.  

 

          Súčinnosť podľa tohto bodu dohody sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť včas tak, aby mohol byť 

proces spoločného verejného obstarávania, vrátane uzatvorenia rámcovej dohody a jednotlivých kúpnych 

zmlúv s úspešným uchádzačom, úspešne realizovaný a aby ŠOP SR mohla riadne splniť všetky 

povinnosti po skončení procesu spoločného verejného obstarávania, ktoré zákon č. 343/2015 Z. z. 

ustanovuje.  

 

4. Zmluvné strany majú právo nominovať svojich zástupcov do komisie na vyhodnotenie ponúk 

a/alebo podmienok účasti; pokiaľ zmluvná strana uplatní svoje právo nominovať svojho zástupcu do 

komisie je povinná zabezpečiť, aby tento plnil povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 343/2015 Z. z. 

Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax umožňujúcu vyhodnotiť ponuku, 

účasť zástupcu zmluvnej strany v komisii je v prípade uplatnenia práva nominácie povinná. Na člena 

komisie sa vzťahujú ustanovenia § 23 a § 51 zákona č. 343/2015 Z. z. Člen komisie písomne oznámi 

Odboru verejného obstarávania ŠOP SR (ďalej len „OVO“) bez zbytočného odkladu, že nastali 

skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie a to vždy, keď takéto skutočnosti v priebehu 

spoločného verejného obstarávania nastanú.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Článok IV. 

Osobitné dojednania 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie rámcovej dohody uzavretej s úspešným uchádzačom zabezpečí 

a zrealizuje každá zmluvná strana tejto dohody samostatne, na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu 

odobratého plnenia, a to v rámci finančného limitu a/alebo objemového limitu určeného v rámcovej 

dohode. Jednotlivé kúpne zmluvy uzatvorí s úspešným uchádzačom každá zo zmluvných strán tejto 

dohody samostatne a na svoju zodpovednosť. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán prečerpaním 

finančného alebo objemového limitu určeného v rámcovej dohode spôsobí druhej zmluvnej strane škodu, 

zaväzuje sa vzniknutú škodu nahradiť v plnom rozsahu. 

 

2. Príslušnú časť finančného plnenia z rámcovej dohody budú uhrádzať zmluvné strany osobitne, podľa 

podmienok stanovených v rámcovej dohode, každá zmluvná strana zo svojich prostriedkov. 

 

3. Vlastnícke právo k predmetu zákazky nadobudnú zmluvné strany podľa podmienok stanovených 

v rámcovej dohode.  

 

4. Kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa spoločného verejného obstarávania vykonaného podľa tejto 

dohody administratívne zabezpečí ŠOP SR a zabezpečí aj jej archiváciu v súlade so zákonom č. 343/2015 

Z. z.  

 

 

Článok V. 

Trvanie a zánik dohody 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od nadobudnutia jej účinnosti do riadneho a úplného splnenia 

záväzkov zmluvných strán z nej vyplývajúcich. Táto dohoda sa uzatvára na dobu realizácie spoločného 

verejného obstarávania v zmysle článku II bodu 1 tejto dohody a dobu platnosti rámcovej dohody a/alebo 

kúpnych zmlúv uzatvorených na základe výsledkov spoločného verejného obstarávania realizovaného na 

základe tejto dohody.  

 

2. Pred uplynutím doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvára je dohodu možné ukončiť písomnou dohodou 

zmluvných strán. 

 

 

Článok VI. 

Doručovanie 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti s touto 

dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky alebo 

osobne na adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody alebo na inú adresu písomne oznámenú zmluvnou 

stranou ostatným zmluvným stranám počas trvania tejto dohody, formou e-mailu, pri bežnej komunikácii 

zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa 

nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom alebo faxom. 

 

2. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť 

prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 

neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú v lehote 3 dní od 

jej vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. V prípade, ak sa písomnosť vráti 

odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou 

poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 

 

 

 

 

 



  
 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v zmysle zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ŠOP SR. 

  

2. Ostatné právne vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 343/2015 Z. z., ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov, ktoré svojim obsahom alebo účelom najlepšie zodpovedajú obsahu alebo účelu tejto dohody a 

ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

 

3. Zmeny a doplnenia tejto dohody je možné uskutočniť iba formou písomných a vzostupne očíslovaných 

dodatkov, ktoré sa po ich podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán stávajú neoddeliteľnou 

súčasťou tejto dohody. Pre platnosť a účinnosť dodatku sa použije ustanovenie bodu 1 tohto článku 

o platnosti a účinnosti dohody. 

 

4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto dohody je, alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 

nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení 

dohody, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého 

ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré 

z ustanovení tejto dohody je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie 

ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase 

uzatvorenia tejto dohody. 

 

5. Táto dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho tri (3) vyhotovenia 

pre ŠOP SR a dve (2) vyhotovenia pre NP Veľká Fatra. 

 

6. Kontaktnými osobami na plnenie tejto dohody a realizáciu spoločného verejného obstarávania sú: 

a) za ŠOP SR: Mgr. Daniel Baláž 

b) za NP Veľká Fatra: Mgr. Peter Vantara 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že si dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu 

a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky. 

 

 

 

 

Za ŠOP SR:       Za NP Veľká Fatra:  

 

V Banskej Bystrici, dňa...............................   V Martine, dňa..................................... 

 

 

 

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

RNDr. Dušan Karaska     Mgr. Peter Vantara 

generálna riaditeľ      riaditeľ správy 

 


