Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní č. 308/2021/RSM
uzavretá v zmysle § 16 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluvné strany:
1) Mesto Dubnica nad Váhom
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpenie: Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
IČO: 0031709
(ďalej len Mesto)
2) Dumat, mestská príspevková organizácia
Sídlo: Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpenie: Ing. Iveta Jurisová, riaditeľ - štatutár
IČO: 36293962
3) Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia
Sídlo: Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpenie: Mgr.Iveta Kollmanová, riaditeľ - štatutár
IČO: 00632333
4) Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia
Sídlo: Námestie sv. Jakuba 623/5, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpenie: Ing. Monika Schwandtnerová, PhD., riaditeľ - štatutár
IČO: 37922335
5) TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Sídlo: Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpenie: Mgr.Vladimíra Klačanská , konateľka
Ing. Tomáš Truchlý, konateľ
IČO: 36312941
6) Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Sídlo: Centrum I 32, 01841 Dubnica nad Váhom
Zastúpenie: RNDr. Jana Vargová, riaditeľ – štatutár
IČO: 35678127
7) Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Sídlo: C II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpenie: Mgr. Oto Bača, riaditeľ - štatutár
IČO:31202284
8) Základná škola s materskou školou Pod hájom 967
Sídlo: Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpenie: Mgr. Marta Bardyová, riaditeľ – štatutár
IČO: 35678119
9) Materská škola
Sídlo: Centrum II 72, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpenie: Mgr. Viera Polakovičová, riaditeľ – štatutár
IČO: 37920332
10) Základná umelecká škola
Sídlo: Obrancov mieru 356, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpenie: Mgr. Naděžda Provazníková, riaditeľ – štatutár
IČO: 36124699
11) Centrum voľného času
Sídlo: Pod hájom 1356/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpenie: Mgr. Zuzana Rajcová, poverená riadením
IČO: 36128601

Preambula
Z dôvodu dosiahnutia úspor, zvýšenia produktivity práce a zvýšenia hospodárnosti,
transparentnosti a efektívnosti procesu verejného obstarávania pri nákupe totožného
predmetu obstarávania sa zmluvné strany dohodli na spoločnom procese pri verejnom
obstarávaní dodávky elektrickej energie.
Článok 1
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Mesto Dubnica nad Váhom ako verejného obstarávateľa
splnomocňujú na základe tejto zmluvy realizovať verejné obstarávanie postupom podľa
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) za účelom
obstarania dodávky a distribúcie elektrickej energie na rok 2022 do všetkých objektov
zmluvných strán v rozsahu predmetu zákazky uvedenom v prílohe č. 1.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Mesto uskutoční obstaranie predmetu zákazky, ktorý je
definovaný v prílohe č. 1 verejným obstarávaním, z ktorého bude zrejmé, že verejné
obstarávanie je vykonávané pre všetky zmluvné strany.
3. Výsledkom verejného obstarávania realizovaného Mestom na základe tejto zmluvy
bude uzatvorenie zmlúv medzi zmluvnými stranami na strane jednej a úspešným
uchádzačom na strane druhej. Pokiaľ v zmluve na obstarávaný predmet plnenia
nebude uvedené niečo iné, práva a povinnosti kupujúceho podľa zmluvy bude
vykonávať každá zmluvná strana samostatne.
4. Zmluvné strany 2 – 11 sa zaväzujú poskytnúť Mestu požadovanú súčinnosť včas tak,
aby mohol byť proces spoločného verejného obstarávania úspešne realizovaný a aby
mohlo Mesto riadne splniť všetky povinnosti po skončení procesu verejného
obstarávania, ktoré zákon o verejnom obstarávaní ustanovuje.
5. Za opis predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, jeho kompatibilitu
s potrebami a požiadavkami zmluvných strán v rozsahu, v akom má byť obstarávanie
vykonané pre zmluvné strany, zodpovedá Mesto.
6. Zodpovednou osobou za Mesto, ktorá bude zabezpečovať potrebnú súčinnosť, je Ing.
Eva Granátová.
7. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa včas informovať o všetkých zmenách alebo
skutočnostiach potrebných na zabezpečenie úspešného plnenia záväzkov
stanovených touto zmluvou.
Článok 2
1. Finančné plnenie zo zmlúv na obstarávaný predmet plnenia budú realizovať zmluvné
strany, každá samostatne v rozsahu nimi odobratého plnenia zo zmluvy uzavretej
s úspešným uchádzačom.
2. Činnosť pri realizovaní spoločného verejného obstarávania podľa tejto zmluvy bude
Mesto vykonávať bezplatne.
3. Kompletný spisový materiál a dokumenty týkajúce sa tohto verejného obstarávania
administratívne zabezpečí a usporiada Mesto a na vlastné náklady zabezpečí aj jeho
archiváciu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Článok 3
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si bezodkladne vzájomne poskytnú všetky informácie,
ktoré získajú v súvislosti s plnením tejto zmluvy ako aj informácie, ktoré budú súvisieť
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s ich spoluprácou pri plnení tejto zmluvy alebo s verejným obstarávaním realizovaným
podľa tejto zmluvy.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania záväzkov z tejto zmluvy, vrátane povinností
po skončení procesu verejného obstarávania, ktoré zákon o verejnom obstarávaní
ustanovuje. Záväzok Mesta je splnený archivovaním úplnej dokumentácie
z ukončeného verejného obstarávania.
Zverejnenie tejto zmluvy zabezpečí Mesto na svojom webovom sídle.
Zmluva sa vyhotovuje v 12 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane
po jednom vyhotovení zmluvy a Mesto si ponechá 2 vyhotovenia tejto zmluvy.
K akejkoľvek zmene podmienok tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného
dodatku podpísaného všetkými zmluvnými stranami.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami
a účinnosť podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom tejto zmluvy,
porozumeli jej, súhlasia s ňou a na znak súhlasu túto podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 16.11.2021
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