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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI VEREJNÝCH OBSTARÁVANIACH V 

SPOLOČNÝCH PROJEKTOCH 

 

uzavreté podľa § 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „memorandum“) 

 

medzi: 

 

Účastník I: 

 

Názov:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo:  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

Zastúpený: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 

IČO:  00 603 481 

(ďalej ako „Hlavné mesto“) 

 

Účastník II: 

 

Názov:  Metropolitný inštitút Bratislavy 

Sídlo:  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

Zastúpený: Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ organizácie 

IČO:  52 324 940 

(ďalej ako „MIB“) 

 

Účastník III: 

 

Názov:  Generálny investor Bratislavy 

Sídlo:  Záporožská 5, 852 92 Bratislava 

Zastúpený: Ing.  Karol Machánek,  riaditeľ organizácie 

IČO:  00 698 393 

(ďalej ako „GIB“) 

 

Účastník IV: 

 

Názov:  METRO Bratislava a.s. 

Sídlo:  Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava 

Zastúpený: JUDr. Zuzana Kolláriková, predsedníčka predstavenstva 

                          Mgr. Albín Mráz, člen predstavenstva 

IČO:  35732881  

(ďalej ako „METRO“) 

 

(spolu ďalej aj ako „účastníci“) 

 

 

 

Článok 1. 

Účel a predmet memoranda 

 

1.1. Účastníci memoranda pri vykonávaní svojich úloh opakovane spolupracujú pri projektoch 

realizovaných na území Hlavného mesta SR Bratislavy.  

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Koll%E1rikov%E1&MENO=Zuzana&SID=0&T=f0&R=0
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1.2. Účastníci memoranda považujú za potrebné, aby táto ich spolupráca bola rámcovo upravená vo 

forme spoločného memoranda z dôvodu celkového zefektívnenia opakujúcich sa procesov vo 

vzťahu k verejným obstarávaniam.    

 

1.3. Predmetom tohto memoranda je rámcová úprava práv a povinností účastníkov memoranda vo 

vybraných verejných obstarávaniach podľa čl. 2 memoranda, ktoré je potrebné uskutočniť v rámci 

spoločných projektov (ďalej len „vybrané verejné obstarávania“). 

 

1.4. Toto memorandum je dohodou o príležitostnom verejnom obstarávaní podľa § 16 zákona 

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

neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Účastníci memoranda sú verejní obstarávatelia podľa 

ZVO.  

     

Článok 2. 

Vybrané verejné obstarávania 

 

2.1. Vybraným verejným obstarávaním na účely memoranda je verejné obstarávanie, ktoré špecifikuje 

MIB a písomne oznámi  

 

2.1.1. Hlavnému mestu a GIB, ak ide o verejné obstarávanie vzťahujúce sa na projekt, ktorý MIB 

realizuje v spolupráci s týmito účastníkmi memoranda, alebo 

 

2.1.2. Hlavnému mestu a METRO, ak ide o verejné obstarávanie vzťahujúce sa na projekt, ktorý 

MIB realizuje v spolupráci s týmito účastníkmi memoranda. 

 

2.2. Vybraným verejným obstarávaním sa postupmi podľa ZVO obstaráva:   

 

2.2.1. architektonický návrh, najmä, nie však výlučne, postupom súťaže návrhov podľa § 119 a 

nasl. ZVO alebo postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 ZVO;  

 

2.2.2. spracovanie všetkých fáz projektovej dokumentácie stavby a autorského dozoru, príp. aj 

výkon inžinierskej činnosti, ak sa strany na tom dohodnú vopred písomne (za písomne je 

považované tiež formou emailu). 

 

2.3. Podľa § 16 ods. 2 ZVO sa vybrané verejné obstarávania uskutočnia v mene a na účet  

 

2.3.1. Hlavného mesta, MIB a GIB ako zúčastnených verejných obstarávateľov, ak ide o verejné 

obstarávanie podľa čl. 2.1.1. memoranda alebo 

 

2.3.2. Hlavného mesta, MIB a METRO ako zúčastnených verejných obstarávateľov, ak ide 

o verejné obstarávanie podľa čl. 2.1.2. memoranda.   

2.4. V písomnom oznámení podľa bodu 2.1. bude uvedený najmä zámer vyhlásiť verejné obstarávanie 

s presnou identifikáciou projektu a uvedením predpokladanej hodnoty zákazky. Poverený 

zamestnanec MIB ju zašle dotknutým účastníkom dohody (dotknutým oddeleniam), ktoré následne 

určia pracovníka povereného na zastupovanie účastníka dohody v procese konkrétneho verejného 

obstarávania. Takto vytvorená pracovná skupina bude spoločne koordinovať a plniť jednotlivé 

úlohy, ktoré v rámci verejného obstarávania nastanú. Členovia pracovnej skupiny budú informovaní 

o každom procesnom kroku, ktorý pri verejnom obstarávaní nastane.   
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Článok 3. 

Práva a povinnosti účastníkov memoranda 

 

3.1. Realizácia vybraného verejného obstarávania podľa čl. 2.2.1. memoranda, odmeny udeľované 

porote, odmeny a ceny udeľované uchádzačom budú financované z rozpočtu MIB. 

 

3.2. Úhrada za spracovanie všetkých fáz projektovej dokumentácie stavby, a autorského dozoru, príp. 

výkon inžinierskych činností, ak sa na ňom strany vopred písomne dohodli, v rámci vybraného 

verejného obstarávania podľa čl. 2.2.2. memoranda bude financovaná 

 

3.2.1. z rozpočtu GIB, ak ide o verejné obstarávanie podľa čl. 2.1.1. memoranda, alebo 

 

3.2.2. z rozpočtu METRO, ak ide o verejné obstarávanie podľa čl. 2.1.2. memoranda. 

 

3.3. Všetky úkony (aj vo vzťahu k tretím stranám) spojené s administratívnou činnosťou pri vybranom 

verejnom obstarávaní zabezpečí  

 

3.3.1. Hlavné mesto, ak ide o nadlimitné alebo podlimitné zákazky  

 

3.3.2. MIB, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou, ktorou sa realizuje vybrané verejné 

obstarávanie podľa čl. 2.2.1 memoranda, pričom Hlavné mesto poskytne MIB v prípade 

potreby nevyhnutnú odbornú podporu z pohľadu verejného obstarávania, 

 

3.3.3. GIB, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou, ktorou sa realizuje vybrané verejné 

obstarávanie podľa čl. 2.1.1. a 2.2.2. memoranda, pričom Hlavné mesto poskytne GIB 

v prípade potreby nevyhnutnú odbornú podporu z pohľadu verejného obstarávania, 

 

3.3.4. METRO, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou, ktorou sa realizuje vybrané verejné 

obstarávanie podľa čl. 2.1.2. a 2.2.2. memoranda, pričom Hlavné mesto poskytne 

METRO v prípade potreby nevyhnutnú odbornú podporu z pohľadu verejného 

obstarávania. 

    

3.4. MIB zabezpečí technickú a odbornú podporu (aj vo vzťahu k tretím stranám) v rámci vybraného 

verejného obstarávania podľa čl. 2.2. memoranda spojenú najmä, nie však výlučne, s 

vysvetľovaním dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky, s vybavovaním revíznych 

postupov, s organizačným zabezpečením komisie (poroty) na vyhodnotenie ponúk, s nomináciou 

členov komisie na vyhodnotenie ponúk. 

 

3.5. Zmluvu o dielo nadväzujúcu na výsledok vybraného verejného obstarávania podľa čl. 2.2.1. 

memoranda podpisuje v pozícii objednávateľa primátor Hlavného mesta, ktoré bude následne pri 

plnení zmluvy o dielo zastúpené MIB na základe plnej moci.  

 

3.6. Zmluvu o dielo nadväzujúcu na výsledok vybraného verejného obstarávania podľa čl. 2.2.2. 

memoranda podpisuje v pozícii objednávateľa primátor Hlavného mesta, ktoré bude následne pri 

plnení zmluvy o dielo zastúpené na základe plnej moci 

 

3.6.1. GIB, ak ide o verejné obstarávanie podľa čl. 2.1.1. memoranda, alebo 

 

3.6.2. METRO, ak ide o verejné obstarávanie podľa čl. 2.1.2. memoranda. 

 



4 

 

3.7. Základné obchodné podmienky, musia byť súčasťou každého postupu verejného obstarávania. 

Základné obchodné podmienky po vzájomnej dohode navrhne jeden z účastníkov dohody a musia 

byť odsúhlasené ostatnými účastníkmi dohody, ktorých sa vybrané verejné obstarávanie týka, a to 

ešte pred začatím príslušného verejného obstarávania. Každý účastník dohody má právo 

nominovať minimálne jedného účastníka komisie na vyhodnocovanie ponúk, príp. komisie 

poverenej na rokovanie, vo vybranom verejnom obstarávaní, ktoré sa ho týka. Predchádzajúca 

veta sa nevzťahuje na porotu vo verejnom obstarávaní architektonického návrhu podľa čl. 2.2.1. 

memoranda, v ktorom túto porotu menuje MIB výlučne podľa svojich vnútorných pravidiel. 

 

3.8. Účastníci memoranda sa dohodli, že pri kontrole a preberaní plnenia/plnení na základe 

uzatvorenej zmluvy o dielo, ktorá je výsledkom vybraného verejného obstarávania podľa čl. 2.2. 

memoranda, (aj v prípade čiastkových plnení, ak taká situácia nastane) sa budú zúčastňovať 

zástupcovia dotknutých účastníkov memoranda spoločne. 

 

3.9. Kompletnú dokumentáciu, týkajúcu sa vybraného spoločného verejného obstarávania podľa čl. 

2.2. memoranda (ďalej len „dokumentácia“) administratívne zabezpečí a usporiada na vlastné 

náklady a zabezpečí aj jeho archiváciu v súlade so ZVO s tým, že účastníci memoranda sa 

zaväzujú poskytnúť si vzájomne nevyhnutnú súčinnosť 

 

3.9.1. Hlavné mesto, ak ide o nadlimitné alebo podlimitné zákazky  

 

3.9.2. MIB, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou, ktorou sa realizuje vybrané verejné 

obstarávanie podľa čl. 2.2.1 memoranda, pričom Hlavné mesto poskytne MIB v prípade 

potreby nevyhnutnú odbornú podporu z pohľadu verejného obstarávania, 

 

3.9.3. GIB, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou, ktorou sa realizuje vybrané verejné 

obstarávanie podľa čl. 2.1.1. a 2.2.2. memoranda, pričom Hlavné mesto poskytne GIB 

v prípade potreby nevyhnutnú odbornú podporu z pohľadu verejného obstarávania, 

 

3.9.4. METRO, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou, ktorou sa realizuje vybrané verejné 

obstarávanie podľa čl. 2.1.2. a 2.2.2. memoranda, pričom Hlavné mesto poskytne 

METRO v prípade potreby nevyhnutnú odbornú podporu z pohľadu verejného 

obstarávania. 

 

3.10. Účastníci memoranda sú povinní umožniť ostatným účastníkom memoranda nahliadnutie do 

dokumentácie, uskutočňovanie odpisov a výpisov z nej, ako aj zapožičanie dokumentácie pre 

potreby povinnosti jej predloženia tretím stranám vyplývajúcej z ustanovení ZVO. 

 

3.11. Účastníci memoranda musia jednohlasne odsúhlasiť text súťažných podkladov vrátane 

obchodných podmienok pre predmetný postup verejného obstarávania, ktoré predkladá MIB . Bez 

tohto jednohlasného súhlasu strán, ktorých sa projekt týka, nie je možné spoločné obstarávanie 

vyhlásiť.  

 

Článok 4. 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Memorandum je možné ukončiť 

 

4.1.1. dohodou účastníkov memoranda alebo 
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4.1.2. vypovedaním jedného z účastníkov memoranda s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

 

4.2. V prípade, pokiaľ pri konkrétnom verejnom obstarávaní vyvstane potreba upraviť práva 

a povinnosti účastníkov rozdielne od znenia tohto memoranda, účastníci sa zaväzujú uzatvoriť 

novú dohodu o spoločnom verejnom obstarávaní na konkrétne verejné obstarávanie v zmysle 

ustanovení § 16 ZVO. 

 

4.3. Memorandum sa vyhotovuje v ôsmich (8) rovnopisoch, pričom po dva (2) rovnopisy dostane 

každý účastník memoranda. 

 

4.4. K akejkoľvek zmene podmienok memoranda môže dôjsť len na základe písomných očíslovaných 

dodatkov k memorandu podpísaných oprávnenými zástupcami všetkých účastníkov memoranda. 

 

4.5. Účastníci memoranda vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s jeho obsahom, porozumeli mu, 

súhlasia s ním a na znak súhlasu pripájajú osoby, prostredníctvom ktorých konajú, pod toto 

memorandum svoje vlastnoručné podpisy. 

 

4.6. Toto memorandum nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami účastníkov 

memoranda a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a 

ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na webovom sídle Hlavného 

mesta. 

 

4.7. Ak ktorékoľvek z ustanovení tohto memoranda je neplatné alebo neúčinné, alebo ak sa takým 

stane z akéhokoľvek dôvodu, potom platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení nebude 

žiadnym spôsobom dotknutá, pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. 

V takomto prípade sa účastníci memoranda zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto 

neplatné alebo neúčinné ustanovenie (jeho časť) novým ustanovením, ktoré sa čo najviac priblíži 

k účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia (alebo jeho časti), ktorý v čase uzavretia 

memoranda účastníci memoranda sledovali. Obdobne budú účastníci memoranda postupovať, ak 

sa zistí, že niektoré z jeho ustanovení je nevykonateľné.  

4.8. Práva a povinnosti účastníkov memoranda, ktoré nie sú výslovne upravené v tomto memorande, 

sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.  

 

V Bratislave, 08.10.2020 V Bratislave 

Za Hlavné mesto :      Za MIB: 

 

 

......................v.z................................ ..........................v.r........................... 

 Ing. Tatiana Kratochvílová  Mgr. Ján Mazúr, PhD. 

 Ing. arch. Matúš Vallo riaditeľ 

 primátor  
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V Bratislave   V Bratislave  

Za GIB:        Za METRO   

    

 

........................v.r..............................  .........................v.r............................ 

 Ing. Karol Machánek JUDr. Zuzana Kolláriková 

 riaditeľ  predsedníčka predstavenstva 
  

 

 .........................v.r.............................. 

 Mgr. Albín Mráz 

 člen predstavenstva 
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