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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Centrálna obstarávacia organizácia:   
 
Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o. 
sídlo:   Horné Plachtince 75, 991 24 Horné Plachtince 
IČO:   46 792 104 
DIČ:   2023604561 
zápis:   v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 

oddiel Sro, vložka č. 22747/S 
konanie:  Mgr. Ing. Ján Feranc, PhD., konateľ 
 
(ďalej len „Centrálny obstarávateľ“) 
 
a 
 
verejný obstarávateľ: 
 
Centrum vedecko-technických informácií SR 
sídlo:   Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
IČO:   00 151 882 
DIČ:   2020798395 
V zastúpení::  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
 
(ďalej len „Verejný obstarávateľ“) 
 
(Centrálny obstarávateľ a Verejný obstarávateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)  
 
 

Preambula 
 
a. Centrálny obstarávateľ je centrálnou obstarávacou organizáciou podľa ustanovenia § 10 zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 
b. Verejný obstarávateľ je verejným obstarávateľom podľa ustanovenia § 6 zákona o verejnom 

obstarávaní. Na podklade ustanovenia § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je Verejný 
obstarávateľ oprávnený nadobúdať tovary, práce alebo služby prostredníctvom centrálnej 
obstarávacej organizácie alebo od centrálnej obstarávacej organizácie. 

 
c. Centrálny obstarávateľ realizuje centrálne verejné obstarávanie postupom užšia súťaž uverejnená 

vo Vestníku verejného obstarávania č. 176/2012 zo dňa 13.09.2012 pod zn. 10685-MUS na 
predmet zákazky „Informovanosť a publicita“ (ďalej len „Verejné obstarávanie“). 

 
d. Za účelom dosiahnutia hospodárnosti a efektívnosti a zvýšenia transparentnosti procesov 

verejných obstarávaní Verejného obstarávateľa má Verejný obstarávateľ záujem obstarať 
prostredníctvom Centrálneho obstarávateľa zabezpečenie služieb tvoriacich predmet zákazky 
Verejného obstarávania.  

 
e. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto zmluvy, na 

podklade ktorej je Verejný obstarávateľ oprávnený realizovať verejné obstarávanie na služby, 
ktoré sú predmetom Verejného obstarávania prostredníctvom Centrálneho obstarávateľa. 
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Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán, v rámci ktorej Centrálny obstarávateľ na 

žiadosť Verejného obstarávateľa bezodplatne zrealizuje Verejné obstarávanie, ktorého výsledkom 
bude uzavretie Rámcovej dohody medzi Centrálnym obstarávateľom a úspešnými uchádzačmi vo 
Verejnom obstarávaní ako dodávateľmi služieb na predmet zákazky požadovaný Verejným 
obstarávateľom podľa opisu predmetu zákazky. Na základe Rámcovej dohody uzatvorí Verejný 
obstarávateľ s jedným alebo viacerými dodávateľmi služieb Vykonávaciu zmluvu, ktorej 
predmetom plnenia je predmet zákazky Verejného obstarávania. Konečným príjemcom plnení na 
základe uzatvorených zmluvných vzťahov bude Verejný obstarávateľ. 

 
2. Predmetom zákazky Verejného obstarávania sú služby v oblasti Informovanosť a publicita. 
 

 
Článok II 

Verejné obstarávanie 
 
1. Centrálny obstarávateľ zodpovedá za realizáciu verejného obstarávania v súlade s platnými 

právnymi predpismi. Pri plnení predmetu tejto zmluvy o spolupráci sa Centrálny obstarávateľ 
zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a súvisiace predpisy, všeobecne 
záväzné právne predpisy a ustanovenia tejto zmluvy.  

 
2. Na základe požiadaviek Verejného obstarávateľa vypracuje opis predmetu zákazky Centrálny 

obstarávateľ podľa požiadaviek Verejného obstarávateľa a predloží ho Verejnému obstarávateľovi 
na schválenie alebo prípadné pripomienky. Po schválení opisu predmetu zákazky je za tento 
výlučne zodpovedný Verejný obstarávateľ. 

 
3. Ak opis predmetu zákazky vypracuje sám Verejný obstarávateľ alebo ak Verejný obstarávateľ 

trvá na pripomienkach k opisu predmetu zákazky vypracovaného Centrálnym obstarávateľom, 
Centrálny obstarávateľ je povinný písomne upozorniť Verejného obstarávateľa na prípadný 
rozpor opisu predmetu zákazky so zákonom o verejnom obstarávaní, ak tento mohol s ohľadom 
na predmet zákazky zistiť.  

 
4. Za preberanie a kontrolu plnení poskytovaných na základe Vykonávacích zmlúv, ako aj za všetky 

vzťahy Verejného obstarávateľa s dodávateľmi služieb vyplývajúce z Vykonávacích zmlúv je 
zodpovedný Verejný obstarávateľ. 

 
5. Za prevzatie a kontrolu služieb poskytovaných na základe Vykonávacích zmlúv je zodpovedný 

Verejný obstarávateľ; Centrálny obstarávateľ nezodpovedá za ich kvalitu ani súlad s opisom 
predmetu zákazky a nie je povinný tieto vecne kontrolovať. 

 
6. Verejný obstarávateľ berie na vedomie, že je oprávnený, nie však povinný realizovať verejné 

obstarávania prostredníctvom Centrálneho obstarávateľa a využívať služby Centrálneho 
obstarávateľa, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a to najmä v prípade, ak Verejný osbtarávateľ 
sám realizuje verejné obstarávanie na služby, ktoré sú predmetom Verejného obstarávania. 

 
 
 
 

Článok III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Verejný obstarávateľ súhlasí, že Centrálny obstarávateľ realizuje v rámci Verejného obstarávania 

obstaranie dodávateľov služieb aj pre iných verejných obstarávateľov. 
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2. Zmluvné strany si navzájom poskytnú všetku potrebnú súčinnosť pri realizácii Verejného 
obstarávania, zo strany Verejného obstarávateľa sa tým rozumie najmä vypracovanie resp. 
schválenie opisu predmetu zákazky a odsúhlasenie zmluvných podmienok vykonávacích zmlúv. 

 
3. Zmluvné strany si navzájom poskytnú všetky potrebné informácie, ktoré súvisia alebo by mohli 

súvisieť s ich vzájomnou spoluprácou podľa tejto zmluvy. 
 
4. Vo vzťahu k tretím osobám budú zmluvné strany informovať o tejto zmluve, ich vzájomnej 

spolupráci a súvisiacich skutočnostiach v nevyhnutnej miere a s uvážením, tak, aby neohrozili 
priebeh Verejného obstarávania a záujmy druhej zmluvnej strany. 

 
 

Článok IV 
Zodpovednosť 

 
1. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, Centrálny obstarávateľ zodpovedá za realizáciu verejného 

obstarávania. Akékoľvek sankcie uložené za porušenie zákona o verejnom obstarávaní zo strany 
Úradu pre verejné obstarávanie znáša Centrálny obstarávateľ.  

 
2. Ak bude proces Verejného obstarávania predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie 

prípadne iného orgánu dohľadu určeného vládou SR (napríklad ak je zákazka financovaná 
z prostriedkov EÚ) a na jej základe nebude konštatované také porušenie zákona o verejnom 
obstarávaní a/alebo princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi 
predpismi ES a SR na úseku verejného obstarávania, ktoré by mohlo mať vplyv na výsledok 
Verejného obstarávania, zmluvné strany majú za to, že Centrálny obstarávateľ riadne splnil 
všetky svoje povinnosti podľa tejto zmluvy. Centrálny obstarávateľ v takomto prípade 
nezodpovedá za akékoľvek prípadné krátenie/korekcie výšky finančnej podpory z prostriedkov EÚ 
nariadené príslušným orgánom. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že najvyššia súhrnná výška škody, ktorú strany ako možný dôsledok 

porušenia tejto zmluvy pri jej uzatvorení predpokladali, resp. pri zvážení všetkých okolností mohli 
predpokladať, a teda na úhradu ktorej by bol Centrálny obstarávateľ v prípade porušenia 
povinností podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov povinný, zodpovedá 
maximálne sume 5000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR). Zmluvné strany vyhlasujú, že tento spôsob 
rozloženia rizika vyplývajúceho z porušenia tejto zmluvy považujú za primeraný a zodpovedajúci 
povahe záväzkov Centrálneho obstarávateľa podľa tejto zmluvy. 

 
4. Centrálny obstarávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Verejnému obstarávateľovi 

v súvislosti s tým, že poskytol Centrálnemu obstarávateľovi nepravdivú, zavádzajúcu alebo 
neúplnú informáciu, dokumenty alebo akékoľvek iné podklady, alebo v súvislosti 
s konaním/nekonaním akejkoľvek osoby odlišnej od Centrálneho obstarávateľa a jej prípadného 
subdodávateľa. 

 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po zverejnení. 
 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu realizácie Verejného obstarávania a dobu platnosti Rámcovej 
dohody a/alebo Vykonávacej zmluvy. 

 
3. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy sa skončí dňom splnenia všetkých povinností z nej vyplývajúcich 

a povinností vyplývajúcich z Rámcovej dohody a/alebo Vykonávacej zmluvy.  
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4. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.  

 
5. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

dve vyhotovenia.  
 
6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 
 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je určitým a zrozumiteľným prejavom ich slobodnej 

a pravej vôle, nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.  

 
 
Centrálny obstarávateľ:    Verejný obstarávateľ: 
 
V Bratislave, dňa 18.1.2013    V Bratislave, dňa 18.1.2013 
 
Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o.  Centrum vedecko-technických informácií SR
        
 
 
 
Mgr. Ing. Ján Feranc, PhD.    prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
konateľ       riaditeľ 
 
 


