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Trenčiansky samosprávny kraj 
so sídlom: K dolnej stanici 7282/20A ... , 
911 01 Trenčín 
IČO: 36126624 
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda 

a 

Prešovský samosprávny kraj 
so sídlom: Námestie mieru 2, 
080 Ol Prešov 
IČO: 37870475 
Zastúpený: MUDr.Peter Chudík, predseda PSK 

uzatvárajú v zmysle § 16 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") 
túto 

Dohodu o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní. 

{1} Strany tejto Dohody ako verejní obstarávatelia zadávajú v rámci svojej pôsobnosti 
zákazky na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na 
poskytnutie služieb. 

{2} Snahou všetkých strán tejto Dohody je realizovať verejné obstarávania v súlade 
s požiadavkami pravidiel nediskriminácie, transparentnosti, proporcionality 
a rovnakého zaobchádzania, hospodárnosti a efektívnosti s ciel'om zvýšenia 
hospodárskej súťaže a sprofesionalizovania verejného obstarávania. 

{3} Strany tejto Dohody sa dohodli, riadiac sa príslušnými ustanoveniami Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ a ustanoveniami zákona o verejnom 
obstarávaní, na spoločnom postupe obstarávania na predmet zákazky: "Vypracovanie 
strategických dokumentov pre oblasť dopravy", ktorý bude rozdelený na časti pre 
každú stranu Dohody. 

{4} Strany Dohody uskutočnia predmetné verejné obstarávania spoločne v mene a na 
účet zúčastnených verejných obstarávatel'ov, títo sú spoločne a nerozdielne 
zodpovední za plnenie svojich povinností v súlade s § 16 zákona o verejnom 
obstarávaní. 



Strany Dohody sa dohodli, že riadením predmetných verejných obstarávaní bude poverený 
Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý bude konať na ~účet všetkých zúčastnených verejných 
obstarávateľov, v rámci prípravy podkladov, podmienok a špecifikácií pre zadávanie zákaziek, 
ako aj riadením procesu verejného obstará'!aD),a. 

(S) Trenčiansky samosprávny kraj sa zaväzuje podmienky a špecifikácie formulovať 

takým spôsobom, aby nedošlo k zúženiu hospodárskej súťaže alebo k zvýhodneniu 
konkrétneho hospodárskeho subjektu a riadenie procesu verejného obstarávania 
vykoná v súlade s podmienkami a požiadavkami zákona o verejnom obstarávaní 
a dobrou praxou . 

(6) Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy, ktorú s úspesnym1 
uchádzačmi uzatvoria strany Dohody pre každú časť samostatne. Strany Dohody sa 
zaväzujú poskytnúť všetku súčinnosť Trenčianskemu samosprávnemu kraju za účelom 
splnenia informačných povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

(7) Uvedená Dohoda sa riadi ustanoveniami zákonov SR. 

(8) Uvedená Dohoda je podpísaná v dvoch exemplároch, pričom každá strana Dohody 
obdrží jeden exemplár. 

(9) Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle strán Dohody. 

V Prešove, dňa : V Trenčíne,dňa: 
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lng.Jaroslav Baška ~~- - -

predseda PSK predseda TSK 
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