
Dohoda 

o uskutočnení spoločného verejného obstarávania  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

Čl. I 

Účastníci dohody 

Mesto Prievidza 

Sídlo: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta  

IČO: 318442  

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prievidza, 

                               IBAN: SK2402000000000016626382  

(hlavný verejný obstarávateľ) 

a  

1. Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.  

Sídlo: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza  

Štatutárny orgán: JUDr. Ján Martiček, konateľ  

IČO: 36349429 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prievidza, 

                               IBAN: SK2402000000000016626382  

Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  

                 oddiel: Sro, vložka číslo: 1628/R  

 

2. Technické služby mesta Prievidza s.r.o. 

Sídlo: Košovská 1, 971 01 Prievidza    

Štatutárny orgán: Ing. Marián Bielický, konateľ  

IČO: 31579183 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prievidza,                            
                               IBAN: SK2002000000003218858257                                    
Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  
                 oddiel: Sro, vložka číslo: 2223/R  
 

3. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 

Sídlo: F. Madvu 11, 971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán: Mgr. Dana Horná, riaditeľka 

IČO: 00516988 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prievidza,                            

                              IBAN: SK1302000000000004430382       

 (ostatní verejní obstarávatelia)   

 

Čl. II 

Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody je spoločný postup verejných obstarávateľov podľa čl. I tejto dohody 

pri uskutočnení verejného obstarávania na zákazku   „Dodanie,  implementácia a podpora 

programového vybavenia na kontrolu aplikácií a ochranu dát pre mesto Prievidza a organizácie 

mesta“ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v z.n.p.    

2. Hlavným verejným obstarávateľom bude mesto Prievidza a ostatní účastníci ako verejní 

obstarávatelia sú mestské spoločnosti a organizácie v zakladateľskej a zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta. 



3. Mesto Prievidza bude spoločné verejné obstarávanie riadiť, pričom zosumarizuje všetky 

podklady od ostatných verejných obstarávateľov. Verejné obstarávanie sa uskutoční spoločne 

v  mene a na účet všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov, ktorí budú spoločne 

a nerozdielne zodpovední za plnenie svojich povinností. 

4. Po ukončení verejného obstarávania mesto Prievidza uzatvorí s úspešným uchádzačom 

zmluvu o dodaní, implementácii a podpore SW a ostatní verejní obstarávatelia k tejto zmluve 

pristúpia ako samostatné zmluvné strany v rozsahu podmienok pre predmetnú zákazku. Úspešný 

uchádzač ako dodávateľ musí toto pristúpenie akceptovať.  

 

Čl. III 

Predmet verejného obstarávania  

1. Predmetom spoločného verejného obstarávania je zákazka s názvom  dodanie, 

implementácia a podpora SW na kontrolu aplikácií a ochranu dát pre mesto Prievidza 

a organizácie mesta.  

2. Predpokladaný  objem finančných prostriedkov je 31000,- € s DPH, na  3 ročnú prevádzku 

a servis s počtom licencií 236, pričom  pre Mesto Prievidza je pridelených 198 licencií vrátane 

mestskej polície a materských škôl, 10 licencií pre KaSS, 15 licencií pre TSMPD a 13 licencií pre 

SMMPD.  

   

Čl. IV  

Platnosť a účinnosť dohody  

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými účastníkmi a účinnosť nadobudne 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webových sídlach účastníkov dohody.  

2. Dohoda je vypracovaná v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre Mesto Prievidza 

dve vyhotovenia a pre každého ďalšieho účastníka jedno vyhotovenie.  

 

 

V Prievidzi dňa  

 

 

 

 

 

 

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

                Mesto Prievidza                                           1. Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. 

   JUDr. Katarína Macháčková                                                  JUDr. Ján Martiček 

          primátorka mesta                                                                     konateľ     

  

 

 

 

 

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

 2. Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.                 3. Kultúrne a spoločenské stredisko                         

              Ing. Marián Bielický                                                        v Prievidzi                                                                                                                         

                      konateľ                                                                Mgr. Dana Horná 

                                                                                                        riaditeľka 

                                                                                            


