
Dohoda  

o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní  
uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964  Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov  a  § 

16 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

(ďalej len „Dohoda“) 

 

I. 

Účastníci dohody 

 

Obstarávateľská organizácia 

 

Názov organizácie:    Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo:                          Námestie mieru 2 

IČO:                           37870475   

DIČ:                           2021626332 

Štatutárny orgán:       PaedDr. Milan Majerský PhD. 

Banka                         Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 

Bežný účet – IBAN:  SK548180 0000 0070 0051 9082 

                                   (ďalej len „obstarávateľská organizácia“) 

 

 

Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti  Prešovského samosprávneho kraja 

 

Názov organizácie:    Okresná knižnica Dávida Gutgesela  

Sídlo:                          Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov 

IČO:                           37781570 

DIČ:                           2021467558 

Štatutárny orgán:       Mgr. Iveta Michalková, riaditeľka 

Banka                         Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 

Bežný účet – IBAN:  SK37 8180 0000 0070 0052 0067  

                                   (ďalej len „organizácia pristupujúca k verejnému obstarávaniu“) 

         

 (ďalej len „účastníci dohody“) 

 

II. 

Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto Dohody je dohoda  účastníkov dohody o tom, že formou  príležitostného 

spoločného verejného obstarávania v zmysle § 16 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „ Zákon o VO“)  uskutočnia verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa 

(dodávateľov) poistných služieb pre obstarávateľskú organizáciu a pre organizáciu 

pristupujúcu k verejnému obstarávaniu  spoločne. 

 

2.  Účastníci dohody  berú na vedomie a súhlasia s tým, že  za  príležitostné spoločné verejné 

obstarávanie  sa považuje   uskutočnenie  verejného obstarávania obstarávateľskou 

organizáciou  za účelom výberu dodávateľa (dodávateľov) poistných služieb  spoločne pre 

všetky organizácie  v zriaďovateľskej pôsobnosti obstarávateľskej organizácie, ktoré s ňou 

uzatvoria Dohodu o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní.  



     Snahou účastníkov  dohody je realizovať príležitostné spoločné verejné obstarávanie 

v súlade s požiadavkami pravidiel nediskriminácie, transparentnosti, proporcionality 

a rovnakého zaobchádzania, hospodárnosti a efektívnosti s cieľom zvýšenia hospodárskej 

súťaže a sprofesionalizovania verejného obstarávania. 

 

3. Účastníci dohody uskutočnia predmetné verejné obstarávanie spoločne v mene a na účet  

účastníkov Dohody, ktorí sú verejnými obstarávateľmi a  ktorí sú spoločne a nerozdielne 

zodpovední za plnenie svojich povinností v súlade s § 16 Zákona o VO. 

 

4. Účastníci dohody sa dohodli, že riadiť predmetné  príležitostné spoločné verejné 

obstarávanie, vrátane zabezpečenia povinností v súvislosti s uplatnenými revíznymi 

postupmi, bude  obstarávateľská organizácia - Prešovský samosprávny kraj, ktorý bude 

konať v mene a na účet účastníkov dohody. Obstarávateľská organizácia bude riadiť 

verejné obstarávanie aj v rámci prípravy podkladov, podmienok a špecifikácií pre 

zadávanie zákaziek, ako aj riadiť celý proces príležitostného verejného obstarávania.  

 

5. Obstarávateľská organizácia sa zaväzuje podmienky a špecifikácie formulovať takým 

spôsobom, aby nedošlo k zúženiu hospodárskej súťaže alebo k zvýhodneniu konkrétneho 

hospodárskeho subjektu a riadenie procesu príležitostného spoločného verejného 

obstarávania vykoná v súlade s podmienkami a požiadavkami zákona o verejnom 

obstarávaní a dobrou praxou. 

 

6. Organizácia pristupujúca k verejnému obstarávaniu sa zaväzuje poskytnúť obstarávateľskej 

organizácii  požadovanú súčinnosť včas tak, aby mohol byť proces spoločného verejného 

obstarávania úspešne realizovaný a aby obstarávateľská organizácia mohla riadne splniť 

všetky povinnosti, ktoré Zákon o VO ustanovuje.  
 

7. Výsledkom procesu príležitostného spoločného verejného obstarávania budú Rámcové 

dohody o poskytnutí poistných služieb (ďalej len „rámcové dohody“) uzatvorené medzi 

obstarávateľskou organizáciou a úspešným uchádzačom (úspešnými uchádzačmi) v zmysle 

§ 83 Zákona o VO s dobou platnosti 48 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti. 

 

8. Poistné zmluvy s úspešným uchádzačom (úspešnými uchádzačmi) – budúcim dodávateľom 

(budúcimi dodávateľmi) poistných služieb, ktorý(í) sa v procese príležitostného 

spoločného verejného obstarávania v rámci jednotlivých častí predmetu zákazky v poradí 

uchádzačov umiestni(a) na prvom mieste a s ktorým(i) obstarávateľská organizácia 

uzatvorí rámcové dohody, budú uzatvárať účastníci dohody jednotlivo, a to na základe 

podmienok zakotvených v rámcových dohodách. Finančné plnenie zo zmlúv na 

obstarávaný predmet plnenia budú realizovať obstarávateľská organizácia a organizácia 

pristupujúca k verejnému obstarávaniu, každý samostatne v rozsahu nimi odobratého 

plnenia z poistnej zmluvy uzavretej s  úspešným uchádzačom. 

 

9. Obstarávateľská organizácia zabezpečí výkon administrácie príležitostného spoločného 

verejného obstarávania na dodávku služieb poistenia pre  účastníkov dohody bezodplatne. 

 

III. 

Predmet príležitostného spoločného verejného obstarávania 

 

1. Predmetom príležitostného spoločného verejného obstarávania uskutočňovaného  

účastníkmi dohody je výber dodávateľa (dodávateľov) služieb poistenia na poistenie 



majetku a zodpovednosti za škodu na nasledovné poistné riziká: 

  1.1. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou alebo vodou                 

z vodovodných zariadení (nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, peniaze a ceniny) 

  1.2. Poistenie pre prípad krádeže (nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, peniaze a ceniny) 

a lúpeže 

1.3. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla 

  1.4. Poistenie pre prípad vandalizmu (nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok) 

  1.5. Poistenie elektroniky a strojov 

  1.6. Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb – organizácií 

  1.7. Poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií 

  1.8. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných motorových vozidiel 

  1.9. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže nákladných motorových vozidiel 

  1.10. Poistenie osôb prepravovaných v osobnom motorovom vozidle 

  1.11. Poistenie osôb prepravovaných v nákladnom motorovom vozidle 

  1.12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) 

  1.13. Poistenie úrazu žiakov 

  1.14. Cestovné poistenie 

IV. 

Práva a povinnosti účastníkov dohody 

 

1. Účastníci dohody na účely zabezpečenia výkonu príležitostného spoločného verejného 

obstarávania sa zaväzujú obstarávateľskej organizácii poskytnúť nasledujúce údaje: 

1.1. identifikačné a kontaktné údaje vlastnej organizácie, 

1.2. údaje o platnosti a účinnosti poistných zmlúv uzatvorených so súčasným poskytovateľom 

poistných služieb, 

1.3. údaje na stanovenie poistných súm a predpokladanej hodnoty zákazky  vo vzťahu 

k poistným rizikám tvoriacich predmet príležitostného spoločného verejného 

obstarávania a 

1.4. údaje o doterajšom škodovom priebehu poistných zmlúv účastníka.  

 

2. Obstarávateľská organizácia po ukončení príležitostného spoločného verejného 

obstarávania organizácii pristupujúcej k verejnému obstarávaniu odovzdá fotokópiu 

rámcových  dohôd v termíne do 5 dní od nadobudnutia ich účinnosti. Obstarávateľská 

organizácia  dokumentáciu z verejného obstarávania administratívne usporiada a zabezpečí 

jej archiváciu v zmysle § 24 odst. 1 Zákona o VO. Ak  organizácia pristupujúca k 

verejnému obstarávaniu požiada o nahliadnutie do dokumentácie, prípadne prejaví záujem 

o vyhotovenie fotokópie z jej jednotlivých častí, obstarávateľská organizácia jej to 

bezodkladne umožní.  
 

3. Obstarávateľská organizácia po uzatvorení rámcových  dohôd a po ukončení procesu 

príležitostného spoločného verejného obstarávania nezodpovedá za ďalšie postupy a úkony 

smerujúce k uzatváraniu poistných zmlúv medzi úspešným uchádzačom (úspešnými 

uchádzačmi) – budúcim dodávateľom (budúcimi dodávateľmi) služieb poistenia 

a organizáciou pristupujúcou k verejnému obstarávaniu, pokiaľ sa účastníci dohody 

nedohodnú inak. 

V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia. 

 

1. Účastníci dohody sa zaväzujú, že si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť 

o akýchkoľvek okolnostiach, majúcich vplyv na splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto 



Dohody. 

 

2. V prípade porušenia niektorého z ustanovení uvedených v tejto Dohode niektorým 

z účastníkov dohody majú ostatní účastníci právo od tejto Dohody písomne odstúpiť. 

 

3. Ktorýkoľvek z účastníkov dohody má právo  odstúpiť od tejto Dohody aj v prípade 

vytvárania nátlaku smerujúcemu k ovplyvňovaniu výsledkov obstarávania, porušovania 

princípov verejného obstarávania, alebo v prípade dodatočného zistenia preukázateľnej 

zaujatosti vo vzťahu k uchádzačom. 

 

4. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhému 

účastníkovi dohody na adresu uvedenú v záhlaví Dohody. 

 

5. Ukončiť Dohodu je možné  aj na základe dohody účastníkov Dohody. 

 

6. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú t.j. na obdobie od začatia do ukončenia procesu 

príležitostného spoločného verejného obstarávania definovaného zvoleným postupom, 

ktorý je taxatívne určený Zákonom o VO.  

 

7. Všetky zmeny a doplnky tejto Dohody musia byt’ vyhotovené po vzájomnej dohode 

účastníkov dohody výhradne vo forme písomných dodatkov, ktoré sa stanú po podpise 

účastníkov dohody  neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody. 

 

8. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch   vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho 

v troch vyhotoveniach pre obstarávateľskú  organizáciu a v jednom vyhotovení pre 

organizáciu pristupujúcu k verejnému obstarávaniu. Dohoda sa stane súčasťou 

dokumentácie vyhotovenej z priebehu príležitostného spoločného verejného obstarávania. 

 

9. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu účastníkmi dohody. Dohoda  

neobsahuje informácie, ktoré sa získali za finančné prostriedky, s ktorými hospodária 

účastníci dohody a v  štádiu jej uzatvorenia neobsahuje informácie o používaní finančných 

prostriedkov a nakladaní s majetkom účastníkov dohody. 

 

10. Účastníci Dohody vyhlasujú, že táto dohoda bola uzatvorená vážne, slobodne, za          

zrozumiteľných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, na znak čoho ju 

týmto podpisujú. 

 

V Prešove, dňa 05.04.2019             V Bardejove, dňa 12.03.2019 

 

 

Obstarávateľská organizácia                                           Organizácia  pristupujúca                                       

Prešovský samosprávny kraj                                           k verejnému obstarávaniu  

 

                                     

 

 

 

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

    PaedDr. Milan Majerský PhD.                                                  Mgr. Iveta Michalková 

predseda Prešovského samosprávneho kraja                                   riaditeľka OKDG        


