
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

medzi

Centrálny obstarávatel'

Láujmové združenie právnických osôb

Sídlo: Turček 123,03848 Turček

IČO: 42167795

Č. účtu: 3033645001/5600

konajúci prostredníctvom: Marek Knut výkonný riaditel'

(centrálna obstarávacia organizácia)

a

Obec Halič, Mieru č. 66,985 II Halič

IČO 00316091

Č. účtu: 6008744001/5600

konajúci prostredníctvom: Vladimír Rehanek - starosta obce

(verejný obstarávatel')

Centrálna obstarávacia organizácia a vercjný obstar:ívateľ(strany) sa pre účel

dosiahnutia hospodárnosti a transpar'cntnosti pri centrálnom verejnom obstarávani
dohodli na vz,\jomnej spolupráci nasledovne:

Článok l.

l. Centrálny obstarávater je cel1lrálnou obstarávacou organlzaclou podľa § IO zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní).

2. Verejný obstarávater je verejným obstarávaterom v zmysle ustanovení § 6 zákona
o verejnom obstarávaní. V súlade s ustanovením § IO zákona o verejnom obstarávaní je
verejný obstarávater oprávnený nadobúdať tovary, práce alebo služby prostredníctvom
centrálnej obstarávacej organizácie alebo od centrálnej obstarávacej organizácie.



•

3. Centrálna obstarávacia organizácia realizuje verejné obstarávanie postupom užšia súťaž na
predmet zákazky ,.Zabezpečenie komunálnych služieb" (verejné obstarávanie). a základe
príslušných zmluvných vzťahov budú služby nakupo\ané prostredníctvom centrálnej
obstarávacej organizácie pre verej ného obstarávate ra.

4. Centrálna obstarávacia organizácia zodpovedá za realizáciu verejného obstarávania
definovaného v ods. 3 tohto článku v súlade s platnými právnymi predpismi. Pri plncni
predmetu tejto zmluvy o polupráci sa centrálna obstarávacia organizácia zaväzuje
dodržiavať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacc predpisy. všeobecne
záväzné predpisy a ustanovenia tejto zmluvy o spolupráci. Všetky plncnia podl'a tejto
zmluvy o spolupráci. t.j. verejné ob tarávanie defino\ané v od . 3 tohto článku vykonáva
centrálna obstarávacia organizácia pre verejného ob tarávateľa za odmenu 80.- EUR bez
DPH. ktorú sa verejný obstarávateľ zaväzuje na základe doručenej faktúry zaplatiť

v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia. Faktúru vystaví centrálna obstarávacia organizácia
po podpise Zmluvy o spolupráci poslednou zo zmluvných strán.

6. Konečným príjemcom plnení na základe zmluvných \'zťahov uzatvorených s ú pe-nými
uchádzačmi vybranými vo verejnom obstarávaní definovanom v ods. 3 tohto článku bude
verejný obstarávate I'.

Článok II.

I. Centrálna obstarávacia orgalllzacla uzatvorí v LJnysle ustanovení Lákona o verejnom
obstarávaní a pod1'a § 269 od . 2 zákona Č. 513. 1991 Zb. Obchodného zákonníka zmluvy
o po kytovaní služieb (Zmluvy) s viacerými uchádzačmi vybranými vo vcrejnom
obstarávaní definovanom v článku I. ods. 3 tejto zmluvy o spolupráci ako poskytovatc\'mi
služieb. Centrálna obstarávacia organizácia je povinná počas trvania tejto zmluvy
o spolupráci zasíelať verejnému obstarávaterovi v prípade zmien Zmlú príslušné znenia
dodatkov najneskôr do 15 dní od ich uzatvorenia. Pred uzatvorením Zmlúv a dodatkov
k Zmluvám má vcrejný obstarávate\' právo vyjadriť sa k ich obsahu. V prípade ukončenia

platnosti Zmlúv je centrálna obstarávacia organizácia povinná o tejto skutočnosti

informovať verejného obstarávate\'a bez zbytočného odkladu.

2. Na základe Zmlúv bude verejný obstarávater v súlade s . IO ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní oprávnený objednávať služby od úspešných uchádzačov na základe
objednávky. ktorcj vzor tvorí prílohu Č. I tejto zmluvy o spolupráci.

3. Verejný obstarávater uzatvorí s úspešnými uchádzačmi ako poskytovatermi služieb
samostatné zmluvy na poskytovanie služieb. ktoré sú predmetom zákazky podľa článku

f11. tejto zmluvy o spolupráci, prostredníctvom ktorých bude môcť verejný obstarávatel'
odoberať služby v ním určenom rozsahu a čase.

4. Verejný obstarávateľ súhla i. že c ntrálna obstarávacia organlzacla realizuje v rámci
verejného obstarávania definovaného v článku I. ods. 3 tejto Lmluvy o spolupráci
obstaranie poskytovatel'ov služieb aj pre iných verejných obstarávate\'ov.

Článok III.

l. Verejný ob tarávate\' má zauJem formou verejného obstarávania prostredníctvom
centrálnej obstarávacej organizácie obstarať Labezpcčenie komunálnych služieb.
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Článok IV.

J. Opis predmetu zákazky vypracuje centrálna obstarávacia organizácia a predloží ho na
schválenie verejnému obstarávaterovi. Schválením opisu prcdmetu zákazky je za tento
výlučne zodpovedný vercjný obstarávateľ.

2. Ak opis prcdmetu zákazky vypracuje verejný obstarávater alebo trvá na pripomienkach
k opisu predmctu zákazky vypracovanom centrálnou obstarávacou organizáciou,
Centrálna obstarávacia organizácia je povinná písomne upozorniť verejného
obstarávateľa na rozpor opisu prcdmetu zákazky resp. pripomienok verejného
obstarávatel'a so zákonom o vcrcjnom bstarávaní, ak tento mohla s ohľadom na predmet
zákazky zistiť.

3. Verejný obstarávateľ je výhradne zodpovedný za preberanie a kontrolu plneni
poskytovaných na základe Zmlúv a za v etky vzťahy s poskytovateľmi z nich
vyplývajúce.

4. Verejný obstarávateľ uhradí predmct plnenia z vlastných rozpočtových prostriedkov.
z fondov Európskych spoločenstiev. prípadne z iných zdrojov na základe faktúr
vystavených a predložených poskytovateľom plnení.

5. Centrálna obstarávacia organizácia nezodpovedá za kvalitu plnenia poskytovaného na
základe Zmlúv a nie je povinná ho vecne kontrolovať.

Č"ínok V.

I. Strany a zaväzuJ u, žc si bez zbytočného odkladu poskytnú všetky informácie, ktoré
získajú a ktoré súvisia alebo by mohli súvisieť so spoluprácou strán podl'a tejto zmluvy
o spolupráci.

2. Strany sa zaväzujú, že budú informovať tretie strany o tejto zmluve o spolupráci
a súvisiacich skllločnostiach uvážlivo lak. aby neohrozili záujmy druhého účasll1íka

zmluvy o spolupráci.

3. Strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnost'. ktorú budú
potrebovat' pri realizácii verejného obstarávania definovaného v článku l. od . 3 tejto
zmluv) o spolupráci ako aj Zmlúv. Pod súčinnosťou verejného obstarávateľa pri
realizácii verejných obstarávani sa rozumie:

a) zadefinovanie opisu predmetu zákazkya/alebo jeho schválenie,

b) od úhlasenie zmluvných podmienok.

Článok VI.

l. Ak níe je v tejto zmluve o spolupráci uvedené inak, centrálna obstarávacia organizácia
zodpovedá za realizáciu verejného obstarávania. Akékorvek sankcie uložené za
porušenie zákona o verejnom obstarávaní zo strany . radu pre verejné obstarávanie
znáša výlučne ccntrálna obstarávacia organizácia.
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2. Ak verejný obstarávate!' trval na určitej formul)Íeii sút'ažných podkladov, podmienok
účasti. opisu predmetu zákazky, vysvetlenia oznámenia. vysvetlenia sút'ažných
podkladov. alebo na znení inej časti dokumentácie napriek tomu. 2e bol vopred pisomne
upozomený cemrálnou obstarávacou organiLáciou na možný rozpor so zákonom

• o verejnom obstarávaní. je verejný obstarávateľ povinný nahradiť centrálnej obstarávacej
organizácii škodu, ktorá jej vznikne ohl'adom na rozpor uvedených dokumentov so
zákonom o verejnom obstarávaní.

3. V prípade, ak po skončení verejného obstará\ania jeho proces skontroluje pred
uzatvorením zmluvy Úrad pre verejné obstarávanie alalebo riadiaci orgán ako ústredný
orgán štátnej správy určený vládou (ak zákazka je tinancovaná z prostriedkov EÚ)
a nebude konštatované porušenie zákona o verejnom obstarávani a prineipov a postupov
verejného ob tarávania definovaných právnymi predpísmi ES a R pre verejné
obstarávanie. ktoré by mohlo mat' vplyv na výsledok verejného ob tarávania, zmluvné
strany majú za to, že centrálna obstarávacia organizácia splnila riadne všetky svoje
povinnosti pod!'a tejto zmluvy o spolupráci a centrálna obstarávacia organizácia
nezodpovedá za akékoľvek prípadné krátenie (korekcie) výšky finančnej podpory
z prostriedkov EÚ nariadené príslušným orgánom.

4. Strany sa dohodli, že maximálna súhrnná výška náhrady škody. ktorú strany ako možný
dôsledok porušenia tejto zmluvy o spolupráci pri jej uzatvorení predpokladali, resp. pri
zváženi všetkých okolností mohli predpokladať, a teda na úhradu ktorej by bola
centrálna obstarávacia organizácia v prípade poru"enia povinností podľa tejto zmluvy
o spolupráci. resp. podľa príslušných právnych predpisov povinná, zodpovedá
maximálne sume 800,- EUR (slovom: osem to EUR). Strany výslovne uznávajú
a úhlasia, že považujú temo pôsob rozloženia rizika vyplývajúceho z porušenia tejto
zmluvy o spolupráci a uvedeného v lomto bode tejto zmluvy o spolupráci za primeraný
a zodpovedajúci povahe záväzkov centrálnej obstarávacej organizácie podľa tejto
zmluvy o spolupráci.

5. Centrálna obstarávacia organizácia nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla verejnému
obstarávatel'ovi v dôsledku poskytnutia nepravdivej, zavádzajúccj alebo neúplnej
infomlácie, dokumentov alebo akýchkoľvek iných podkladov poskytnutých cemrálnej
obstarávacej organizácii, alebo v dôsledku konania alebo nekonania akejkol'vek osoby
odlišnej od centrálnej ob tarávacej organizácie alalebo jej subdodávateľa.

Článok VIL

I. Táto zmluva o spolupráci nadobudne platnosť dllom jej podpisania stranami a účinnosť

dllom nasledujúcim po jej zverejnení.

2. Táto zmluva o spolupráci sa uzatvára na dobu realizácie verejného obstarávania
definovaného v článku I. ods. 3 tejto zmluvy o spolupráci a dobu platnosti Zmlúv.

3. Platnost' a účinnosť tejto zmluvy o spolupráci sa skončí dňom splnenia všetkých
povinností z nej vyplývajúcich a povinností vyplývajúcich zo Zmlúv. Zmluva
o spolupráci zaniká ďalej dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek

zmluvnej strany. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť deň po dni doručenia

výpovede druhej zmluvnej strane. Zánik zmluvy o spolupráci nezbavuje žiadnu zo
zmluvných strán práva povinností. ktoré im vznikli počas jej trvania.
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4. Táto zmluva o spolupráci sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch. z ktorých po podpísaní
každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

v Bratislave, dňa .. 1.PIL'h.D.1~.

Za centrálnu obstarávaciu organizáciu:

Mgr. Marek Knul

v lIaliči, dňa 8.2.2012

Za verejného obstarávateľa:

Vladimír Rehanek
I 'i' !
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