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Dtlhoda
o príleži tostlaonl sptl1očrrorn lrere-il torn obstarávani

uzavretá v zmysle § 5 l zákona č. 40l1964 Zb, Občiansky zákonník v znení rreskorších predpisov
a § 1 6 Zál<ola č. 34312015 Z. z. o verej nom obstarávaní a o zmel]e a doplnerrí niektorych zákonov

v ztretri neskorších predpisov

(d'alej len,,Dolroda")

Článot< t
Účastníci dohotly

1.1 Obstarávatel'skáorgarrizácia

Názov: Prešovský samosprávny kraj
Sidlo: Nárr-restie tnieru 2, 08001 Prešov
tČo: 31810415
DIČ: 2021626332
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský PhD.
Ban]<ové spo.jenie: Štátna poklaclnica, Radlinského 32,810 05 Bratislava
IBAN, SWIFT: Sl(54 8180 0000 0070 005l 9082

(d'al ej l en,,obstarávate l'sl<á orgarr i zác ia")

a

1.2 Organizácia v zriad'ovatel'skej pósobnosti Prešovskélro samosprávneho kraja

Názov: Centt,unr sociálnych služieb Kežmarok
Sícllo: Pod lesorn 6, 060 01 Kežrriarok
Štatutárny orgán: Mgr. Daniela Piclrnarčíková
Zapísanáv: Centrálny register poskytovatel'ov sociálnych slrržieb
ICO: 11149915
DIČ: 2020703509
lČ opH:
Bankové spo.jenie: Štát,ru poklaclrrica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN, SWIlrT: SK3 l 81 80 0000 0070 0051 3385

(d'al e.i len,,or ganizácia pri stLr pu.i ťrca l< verej ttétn u o bstarávarr i u")

(d'alej len,,účastllíci dolrody")

článok z
Predmet dohody

2.1 l)redrtletotlt tejto Dohody je dohoda účastníkov dohody o to1-11, že formou príležitostnélro
spoločrrého verejného obstarávania v znrysle § 16 Zákorn č.34312015 Z. z. o verejnonr
obstarávaní a o zmene a doplnení rriel<torýclr zákottov y zrlení rreskorších predpisov (d'alej len

,,Zá|<ol o VO") uskutočtlia spoločne viac verejných obstarávattí, salrrostatne na výber
doclávatel'ov tovarov a slLržieb definovaných v Článkr-r III pre obstarávatel'skút organizáciu a pre

olganizáciLr pristLrpLrjúcu l< vere.jnénlu obstarávaniLl.
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22 účastníci dolrody sa dolrodli, že za spoločné verejné obstarávatrie sa povaŽuje uskutoČnetrie

viacerýclr verejných obstarávaní obstaiávatel'skou organizáciouza úČelom výberu dodávatefov

tovarov a služleb definovaných v Člárrku Ill spoločlre pre obstarávatel'skút organizáciu a Pre

všetky orgallizácie v zriad'ovatel'skej pósobrrosti obstarávatel'skej organizácie, ktoré s riou

tlzati oria Doh odu o príležito stn om spo l očtl om verej notn obstarávan í.

Snahou úrčastníltov clohody_je realizovat'príležitostné spoloČné verejné obstarávanie v súrlade s

požiaclav|<anri pravidiel rlec]isl<r,inlinácie, transparentnosti, proporciorralitY a rovnakého

zaobchádzania, hospoclárnosti a efektívnosti s ciel'otn zvýšeriia lrospodárskej sílťaŽe a

sprofesional i zovan ia verej ného o bstarávatt i a.

účastníci dohody sa clohodli, že obstarávatel'ská organizácia Lrskutoční predmetrré sPoloČné

verejné obstarávárrie v lTene a na účet účastníkov Dohody, ktorí súl vereJnýrrri obstarávatel'lni a

ktorl sú spoločne a nerozcliellle zodpovedrlí za plnertie svojich povitlností v súlade s § l6 Zákona

o VO.

účastníci clohody sa clohoclli, že rlacllť prednletné spoločrré verejrré obstarávattie, vrátane

zabezpečerlia povinností v súvislosti s uplatnenými revíznymi postLrprni, bude obstarávatel'ská

orga;tizácia - Prešovský samosprávny kraj, ktorý bude konať v mene a na účet úlČastníkov

doTrody. obstarávatel'ská orgarrizácia bude riadiť verejné obstarávanie aj v rárrrci príPravY

podkládov, podmieriok a špecifikácií pre zadávalie zákaziek, ako aj riadiť celý proces

príIežitostného verej ného obstarávarria.

obstarávatel'sl<á orgarlizácia sa zaváztl_je podrnienl<y a špecifikácie formulovať takýrn

spósobom, aby nedóšlo l< z(lžeritl hospoclárske.i sút'aže alebo k zvýhodrlerriu konl<rétnelro

hospoclársl<ehó sLrb.jel<tLr a riac]errie procestl príležitostnóho spoločného ve re.jrrého obstat'ávania

vyltollá v súrlacle s poclnlielrl<ami a požiadavkarni zákona o verejnom obstarávaltí a dobroLl

pl,axou.

orgattizácia pristrrpLrjúrca lt vet,ejnétnu obstarávaniu sa zaváztlle poskytnťrt' obstarávatel'skej

org"allizácii požadovanťr súrčinnosť včas tak, aby nrolrol byť proces spoloČného vereJrlého

ob-starávania ťtspešne realizovarlý a aby obstarávatel'sl<á orgattizácia nlohla riadne sPlrtit'vŠetl<Y

ptlvillnosti, l<tor,é Zál<on o VO Lrstanovrrje.

Výsledkom procestl spoločného vere.|ného obstarávania bttde uzatvoretlie rálncovýclr dohód rra

dodarrie tovarov a ránrcových clohód na poskytltutie služieb (d'alej len ,,rátncové dolrodY")

uzatvorené tnedzi obstarávatel'skott orgatrizáciou a úspešrrými uchádzaČmi v zmYsle § 83

Zákona o VO.

čiastkové znrluvy s úspešnými rrchádzačrni - budťrcinri dodávatelrni tovarov a sltlžieb, l<torí sa

v procese spoločného verejného obstarávania v poradí uchádzačov ulniestnia l)a plvolll nrieste

a s l.tory,ri obstarávatel'sŘá orgarrizácla uzatvorí rámcové clolrody, budťt uzatvár'ať ÚrČastníci

dohocly-ieclnotlivo, a to tra zál<lacJe poclnriellol< zakotverrýcli v ránrcových dolrodáclr Podl'a
jeclnotiivých prednletov zál<aziek clefirtovattých v ČlánkLr tII.

obstar.ávatel'ská orgarlizáciazabezpečívýkon aclnrinistrácie spoločného verejného obstarávania

na dodávku tovarov a slLržieb definovaných v ČtánkLr Ill pre útčastníl<ov dolrocly bezoclPlatne.

článok 3
Predmet príležitostného spoločného verejného obstarávania

3.1 Prechrletot-t-t pr,íležitostrrého spoločného verejného obstarávania ÚČastrríkrni dohodY je

uskutočlrenie satnostatných veiejných obstaráv allí za účelorn výberu dodávatel'ov Pre niŽŠie

uvedené tovary a služby:

3.1 .1 Dodávka e|ektrickej energie
3.1.2 Dodávl<a zenrnélro plynu
3.1.3 Hlasové slLržby pevrrej telel<olnunikačriej siete

3,l .4 Pripojenie rra dátovťl siet' VPN / Intertret (VUCNET)
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3.1.5 Služby rlobilrrého operátora

3. 1.6 slLržby na zabezpečenje realizácie verejrrého obstarávania

3.2 obstarávatel'ská organizácia uskutoční ploces spoločnélro verejnélro obstarávania Pre kaŽďý

predmet zákazky ňvedený v bode l . ako samostatné spoloČné verejné obstarávarrie Pre

obstarávatel'skút organizáciu a pre organizáciu pristrrpLrjúrcLr k verejrtému obstarávaniu.

článot< 4

Práva a povinnosti účastníkov dohody

4.t účastllíci dolrody na účely zabezpečenia výkorru spoločného verejnélro obstarávania sa

zav ázuj (l o bstaráv ate l,skej organ i zác i i poskytn út, n as l ed trj úrce úd aj e :

4,I.1 identifikačné a kontaktrré ťrdaje vlastrrej orgalizácie,
4.1.2 úclaje o platnosti a útčirrnosti zmlúv na dod Ňky elektriny (elektrickej energie) a plynu (zemnélio

plynu) uzatvorených so súčasnýrn poskytovatel'om dodávky elektrirry (elektrickej errergie) a

plynu (zenrrrého plyrrLr),

4.1.3 t ju;. o platnosti a účinnosti zrnlúv na poskytovariie telekonunikaČných sluŽieb uzatvorenýc|r

so sútčasnýrn poskytovatel'om služieb,
4.1.4 údaje rra.tunou"ni" predpokladanej lrodnoty zákazky vo vzťalru k podmierrkam tvoriaciclr

prednret príležitostného spoločnélro verejného obstarávania.

4.1.5 i,,lu|" n, statlovenie pledpol<ladanej hoclnoty, a to na.jná požiadavl<y na kvalitu a počet

požadovaných telel<o,nLrnil<ačllých stuZieU a inforrrrácie o nákladoch zatelel<omunikaČné sluŽbY

a to br:cl'za l<aletlclárny rok 20l9 alebo aktLrálne sleclované obdobie, statlovellé Podl'a PotrebY,

4.2 Obstarávatel'ská orgarlizácia po ukončertí spoločného verejrrého obstarávatlia organizácii

pristupLrjúce.j l< vere}lénlu obstarávaniu oclovzdá fotol<ópiLr rárncových dohód. alebo zaŠ[e link

na svojl webové Šidlo, k.t" takéto rámcové dohocly zverejnila, v tertnítle clo 5 dní od

naclobudnr.rtia ich účinnosti. Obstarávatel'sl<á organizácia doltunrentáciu z verejného

obstarávania aclnirristratívtte usporiaclaazabezpečíjej archiváciu v znrYsle § 24 ods. l Zákona

o Vo. Ak orgarrizácia pristLrpLrjúrca k verejnénru obstarávaniu poŽiacla o naltliadrrlrtie do

dokurnentácie, prípadrre'prejaví-záujer-rr o vylrotovenie fotokópie z jej jedrrotlivýclr ČastÍ,

ob starávatel'ská organ izác i a j ej to bezodkl adne urnožní,

4.3 obstarávatel'ská organizácta po uzatvorení rárncových dohód a po ukonČerrí Procesu

pr.íležitostného spolÓčrrého verejného obstarávania nezodpoyedá za d'alŠie PostLrPY a ÚrkonY

snerujúce k uzaiváraniu čiastkových/dodávatel'ských zmlťrv rneclzi úspeŠnýnri uchádzaČrni -
budťrcimi dodávatellni tovarov a služieb a orgarlizáciou pristupujúcou k verejtlétnu

obstarávaniu, pol<ial' sa úlčastníci dohody nedohodnúr inak,

4.4 orgallizácie pristLrpr_rjúce l< verejrtérlu obstat,ávaniu nla.|Úr povirrrrosť lzatváraÍ' Čiastkové

,n.1luuy s úspesny,n Licháclzačonl/irspešnýnri Lrclráclzačnli - bLrdťrcirn dodávatel'orl / budťrcirni

dodávatel'nri v sírlade s ránlcovýnri dohodarnr.

Čtánok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia

t]častníci clohody sa zaváztt.jtl. že si bLrdťl clósledne plniť vzájornrlú oznamovaciLt Povit-tt-tost'

o akýclrko['vek okolnostiacil, majúciclr vplyv na splrrenie závázkov vyplývajúcich z tejto

Dohody.

V prípade porušenia rriektorého z ustanovení uvederrých v tejto Dohode rriektorýrn z ÚČastrríkov

dolrojy nrájú ostatní účastníci právo od tejto Doliody písomne odstúrpiť.

I(torýkol,vel< z ťrčastníkov doliody tná právo odstťrpiť ocl tejto Dolrody aj v PríPade vYtvárania

nátlaku stnerujťtcenru k ovplyvňovaniLr výsledkov obstarávania, porltšovania princípov
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verejného obstarávania, alebo v prípade dodatočného zistenia preukázatel'nej zaujatosti vo
vrt'ahu k uchádzačorn.

5.4 ÚOinty odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznátnenia o odstúpení druhému
účastníkovi dohody na adresu uvedenú v záhlaví Dohody,

5.5 Ukončit'Dohodu je možné ďl nazáklade dohody účastníkov Dohocly,

5.6 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú t. j. na obdobie od začatia clo ukončenia procesu
prÍ|ežitostného spoločného verejného obstarávania definovaného v Článku tt a Článku Ilt tejto
Dohody.

5.1 VŠetkY Zmeny a doplnky tejto Dohody musia byt' vyhotovené po vzájotnne.i dohode účastníkov
dohodY výhradne vo forme písomných dodatkov, ktoré sa stanú po podpise účastníkor,,dohody
neoddeI itel'nou súčast'ou tejto Dohody.

5.8 Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnost'ou originálu, z toho v troch
vYhotoveniach pre obstarávatel'skú organizáciu a v jednom vyhotovení pre organizáciu
PristuPujúcu k verejnému obstarávaniu. Dohoda sa stane súčast'ou dokumentácie vyhotovenej
z priebehu príležitostného spoločného verejného obstarávania.

5.9 Dohoda nadobúda platnost'a účinnost'dňom podpisu účastníknri dohody. Dohoda neobsahuje
informácie, ktoré sa získali za finančné prostriedky, s ktorými hospodária účastníci dohoáy
a v Štádiu jej uzatvorenia neobsahqje infolmácie o pottžívaní finančllých prostrieclkov
a o nakladaní s rnajetkom účastníkov dohody.

5,10 ÚČastníci Dohody vyhlasujú, že táto dohoda bola uzatvorená vážne, slobodne, za
zrozumitel'nýchpodlnienokaŽeichzmluvnávol'nost'nebolaobtnedzená, naznakčohojutýmto
podpisujú.

Ob s tarávate l' ská or ganizácia: Or gu,izácia p ri stup uj úrc a
k verejnému obstarávaniu:

_ 7 -nfl- ?n?n
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