
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného obstarávania

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva")

1. Objednávateľ:

Názov právnickej osoby:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

a

medzi zmluvnými stranami:

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Ing. Pavol Bečarik, primátor
OO 329 614
Prima banka Slovensko, a.s.
SK16 5600 0000 0034 0042 2003

(ďalej ako .Objednávatel" alebo "Mesto Spišská Nová Ves")

2. Organizátor integrovaného dopravného systému:

Názov právnickej osoby:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis v:

lOS Východ, s.r.o.
Turgenevova 36, 040 01 Košice
Ing. Milan Škorupa, PhD., konateľ
Ing. Radovan Hužvík, konateľ
52 681 734
VÚB, a.s.
SK39 0200 0000 0041 9152 7355
Obchodnom registri Okresného súdu Košice l, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 47373/V

(ďalej ako "Organizátor JDS" alebo "JDS Východ, s.r.o.")

(Objednávateľ a Organizátor JDS ďalej spolu ako "zmluvné strany")

Preambula

Objednávateľ má záujem zabezpečiť prípravu podkladov pre externého poskytovateľa
služieb verejného obstarávania určeného zo strany Objednávateľa za účelom
zabezpečenia dopravnej obsluhy vo verejnom záujme na svojom záujmovom území a za
týmto účelom uzatvára zmluvný vzťah s Organizátorom JDS, ktorým je spoločnosť JDS
Východ, s.r.o.
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Čl. l.
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou sa Organizátor IDS zaväzuje vykonávať pre Objednávateľa
v požadovanom rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve nasledujúce
činnosti:

a) príprava podkladov na realizáciu verejného obstarávania dopravnej obsluhy
v spolupráci s externým poskytovateľom služieb verejného obstarávania
určeným zo strany Objednávateľa (ďalej len .externý poskytovateľ VO"),
technických a prevádzkových štandardov služieb tak, aby boli vzájomne
zosúladené v rámci IDS Východ, vrátane účasti na prípravných trhových
konzultáciách,

b) v spolupráci s externým poskytovateľom VO príprava zmluvy o službách vo
verejnom záujme,

c) vypracovanie opisu predmetu zákazky (t.j. kvantitatívne a kvalitatívne
požiadavky na predmet zákazky a spôsob poskytovania služieb) vo verejnom
obstarávaní s názvom "Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom
záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre Mesto Spišská Nová Ves",
(vysvetľovanie, hodnotenie, príprava vyjadrení týkajúcich sa opisu predmetu
zákazky) v spolupráci s Objednávateľom a externým poskytovateľom VO,

d) vypracovanie vyjadrení k žiadostiam o nápravu, námietkam alebo kontrolným
nálezom týkajúcim sa opisu predmetu zákazky, vysvetľovanie súťažných
podmienok, hodnotenie ponúk,

e) poskytovanie poradenských služieb v procese verejného obstarávania týkajúcich
sa dokumentov/informácií vytvorených Organizátorom IS na základe tejto
zmluvy (vysvetľovanie súťažných podmienok, hodnotenie ponúk, vypracovanie
vyjadrení k žiadostiam o nápravu, námietkam alebo kontrolným nálezom
týkajúcim sa opisu predmetu zákazky),

fJ prerokovávanie s povereným zástupcom Objednávateľa a v spolupráci
s aktuálnym zmluvným dopravcom Objednávateľa technicko-prevádzkových
parametrov systému mestskej dopravy v záujmovom území mesta Spišská Nová
Ves, (požiadavky na vozidlový park, technický stav vozidiel, štandardy
dopravných výkonov a prevádzky, trasovanie liniek, referenčné kilometrické
dlžky spojov, referenčné cestovné poriadky, predaj cestovných dokladov,
technické požiadavky na zariadenia tarifného vybavovania cestujúcich, tarifný
poriadok a pod.),

g) zohľadňovanie dopravno-strategických dokumentov Objednávateľa a KSK (plán
dopravnej obslužnosti, generei dopravnej infraštruktúry a pod.],

h) poskytnutie súčinnosti a podkladov v rámci vybavovania žiadostí o informácie
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), a to v lehotách
podľa dohody s Objednávateľom.

(ďalej len "činnosti")
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Čl. II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Organizátor ms je povinný postupovať pri výkone činností uvedených v čl. l ods. 1
tejto zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou.

2. Organizátor ms je povinný vykonávať činnosti uvedené v čl. l ods. 1 tejto zmluvy
podľa písomných pokynov Objednávateľa a v termínoch podľa dohody zmluvných
strán, pričom je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri
výkone týchto činností, a ktoré by mohli mať vplyv na zmenu jeho pokynov.

3. Od pokynov Objednávateľa sa môže Organizátor ms pri výkone činností uvedených
v čl. l ods. 1 tejto zmluvy odchýliť iba vtedy, ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme
Objednávateľa a Organizátor ms nemôže včas získať od Objednávateľa súhlas
s výkonom činností odlišne od vydaného pokynu. O takomto odchýlení sa od
vydaných pokynov je však Organizátor JDS povinný bezodkladne písomne, formou
e-mailu informovať Objednávateľa. Organizátor JDS sa však nesmie od vydaného
pokynu Objednávateľa v žiadnom prípade odchýliť, pokiaľ mu to bolo zo strany
Objednávateľa vopred zakázané.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade, ak by došlo k porušeniu povinností
Organizátora JDS vyplývajúcich z tejto zmluvy vplyvom nepredvídateľných udalostí
(napr. akákoľvek prírodná sila alebo udalosť, ktorá nie je ovládaná alebo
ovládateľná ľuďmi, štrajk, vojna, povstania, občianske nepokoje, opatrenia orgánov
verejnej moci vrátane zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov
a všeobecných záväzných nariadení, a akékoľvek iné závažné udalosti, ktoré nastali
nezávisle od vôle zmluvných strán), dohodnú si po prerokovaní náhradný termín
plnenia konkrétnej činnosti.

5. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
ktoré sa dozvedeli pri plnení tejto zmluvy.

6. Organizátor JDS je povinný o výkone činností uvedených v čl. l ods. 1 tejto zmluvy
kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa informovať v požadovanom rozsahu
a v stanovenej lehote.

7. Objednávateľ je povinný poskytnúť Organizátorovi ms k výkonu činností
uvedených v čl. l ods. 1 tejto zmluvy všetky potrebné informácie a potrebnú
súčinnosť.

8. Objednávateľ je povinný zaplatiť Organizátorovi ms za výkon činností uvedených
v čl. l ods. 1 tejto zmluvy odplatu podľa čl. III. tejto zmluvy.

9. Organizátor ms zodpovedá Objednávateľovi za škodu maximálne do výšky 50 % 
zmluvnej odplaty, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku toho, že Objednávateľ
postupoval podľa výslovného odporúčania Organizátora JDS, to neplatí, ak bola
škoda spôsobená poskytnutím nesprávnych, nepravdivých, oneskorených alebo
neúplných informácií zo strany Objednávateľa.
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Čl. III.
Odplata Organizátora lOS

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Organizátorovi ms za výkon činností podľa tejto
zmluvy odplatu vo výške a spôsobom podľa ods. 2 tohto článku.

2. Objednávateľ sa zaväzuje za výkon činností zaplatiť Organizátorovi ms odplatu
v celkovej výške 2 000 € (slovom: dvetisíc eur) s DPH, rozdelenú na 2 platby vo
výške 1 000 eur (slovom: jedentisíc eur) s DPHna základe fakturácie:

a) 1. faktúra vo výške 50% dohodnutej odplaty bude vystavená ku dňu
15.09.2022 a jej prílohou bude výkaz činností uskutočnených za príslušné
obdobie

b) 2. faktúra vo výške 50% dohodnutej odplaty bude vystavená ku dňu
15. 12.2022 a jej prílohou bude výkaz činností uskutočnených za príslušné
obdobie.

3. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia. Faktúra musí obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisova § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.

4. V odplate sú zahrnuté všetky náklady, ktoré Organizátor ms pri výkone činností
uvedených v čl. l ods. 1 tejto zmluvy a v súvislosti s výkonom týchto činností
vynaložil.

Čl. IV.
Ukončenie zmluvy

1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať, a to aj bez
udania dôvodu. Výpovedná doba je dva (2) kalendárne mesiace a začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

2. Zmluva môže byť ukončená aj :

a) písomnou dohodou ku dňu uvedenému v predmetnej dohode,

b) odstúpením od zmluvy v prípadoch podstatného porušenia alebo neplnenia
povinností podľa tejto Zmluvy.

3. Od okamihu ukončenia tejto zmluvy výpoveďou nesmie Organizátor ms pokračovať
vo výkone činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, je však povinný upozorniť
Objednávateľa na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody
bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením výkonu činností. Ak
Objednávateľ tieto opatrenia nemôže vykonať vo svojej pôsobnosti, je Organizátor
ms povinný tieto opatrenia na jeho požiadanie vykonať sám. Za výkon týchto
opatrení má Organizátor ms nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov a
primeranú časť odplaty za výkon činností.
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Čl. V
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do uzavretia zmluvy s víťazným
uchádzačom, ktorý vzíde z verejného obstarávania na predmet zákazky "Obstaranie
dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej
doprave (MHD)pre Mesto Spišská Nová Ves".

2. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej republiky.

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, z ktorých
tri (3) vyhotovenia dostane Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia dostane
Organizátor ms.

4. Zmluvu je možné meniť a doplňať iba písomnými dodatkami po dohode oboch
zmluvných strán.

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. V prípade, že sú
účastníci zmluvy povinnými osobami 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 a zmluva je zverejnená
viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti
podľa tejto zmluvy si budú doručovať buď poštou formou doporučenej zásielky
s doručenkou, alebo prostredníctvom elektronickej schránky, alebo osobne.
Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa pre účely tejto zmluvy
rozumie najmä písomnosť o ukončení zmluvy podľa čl. IV tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, že ich vzájomná poštová korešpondencia sa bude zasielať na adresy
uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu
doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu
určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy.

7. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej
doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň
doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom,
odoprie doručovanú zásielku prevziať. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je
doručovaná osobne, sa považuje za doručenú tejto strane okamihom, keď túto
prevezme alebo ju odmietne prevziať.

8. Pri doručovaní prostredníctvom elektronickej pošty si zmluvné strany budú zásielky
a informácie doručovať na tieto e-mailové adresy:

- pre Organizátora ms: idsvychod@idsvychod.sk a zároveň

halajova@idsvychod.sk
- pre Objednávateľa: pavol.becarik@mestosnv.sk a zároveň

jozef.gonda@mestosnv.sk
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J. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V• -S . v k . N . V . dň J 1 r Zt-'22-piss ej ovej Sl, na : .

Za Objednávateľa:

V Košiciach, dňa .l~..q..!.ťl.~

Za Organizátora ms:

In~van Hužvík
konateľ

ng. Milan Škorupa, PhD.
konateľ
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