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(J>ri~azstarostu Č. 5/2013

Všetkým zamestnancom Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len
"zamestnanci") v procese tvorby zmlúv, dohôd, memorand, ako aj dodatkov k zmluvám
a dohodám (ďalej len "návrh zmluvy" a po obojstrannom podpise "zmluva"), kde mestská
časť Bratislava - Nové Mesto je účastníkom záväzkového vzťahu

určujem pre všetky oddelenia tieto povinnosti:

1. Predkladať návrh zmluvy pripravený zamestnancami jednotlivých oddelení, ako aj návrh
druhej zmluvnej strany, oddeleniu právnemu, podnikateľských činností a správy majetku
(ďalej len "PPaSM"), a to vrátane informácií o všetkých dohodnutých podmienkach
vyplývajúcich z prípadných predchádzajúcich rokovaní s druhou zmluvnou stranou,
v dostatočnom časovom predstihu;

2. V prípade, ak návrh zmluvy nie je možné priamo zo strany zamestnancov spracovať
vzhľadom najeho náročnosť, predložiť PPaSM nasledovné podklady 1 informácie:

2.1. predmet zmluvy (presne zadefinovaný, v prípade verejného obstarávania musí
byť tento totožný s opisom predmetu verejného obstarávania)

2.2. termín plnenia, resp. čiastkové termíny plnenia
2.3. spôsob platenia (celková faktúra, čiastočná fakturácia)
2.4. dobu trvania
2.5. iné osobitné požiadavky
2.6. všetky prílohy.

3. Zabezpečiť vyjadrenie k návrhu zmluvy luž posúdeného PPaSMI druhou zmluvnou
stranou a prípadné pripomienky druhej zmluvnej strany opätovne predložiť na posúdenie
PPaSM; uvedené neplatí v prípade návrhu zmluvy ako prílohy k materiálu verejného
obstarávania;

4. Návrh zmluvy skompletizovať vrátane všetkých príloh a k podpisu druhej zmluvnej strane
predkladať najmenej v piatich (5) rovnopisoch, a to až po šifrovaní návrhov zmlúv zo
strany PPaSM. Spolu s návrhom zmluvy je potrebné mať vyplnený aj kontrolný list.

5. Po podpise návrhu zmluvy druhou zmluvnou stranou dať túto na podpis p. starostovi.
6. Po podpise zmluvy p. starostom túto dať bezodkladne zverejniť. .
7. Po podpise zmluvy túto distribuovať 1 odovzdať 1 odoslať nasledovne:

7.1. 2x druhá zmluvná strana
7.2 l x spis
7.3 Ix oddelenie PPaSM - ústredná evidencia zmlúv
7.4 l x oddelenie hospodárske a finančné.

8. Do ústrednej evidencie zmlúv na odd. PPaSM odovzdať 1 rovnopis obojstranne
podpísanej zmluvy spolu s potvrdením o zverejnení zmluvy.

Tento príkaz nadobúda účinnosť jeho vydania a zverejnenia pre zames

Zodpovední: prednosta MÚ-BNM, vedúci oddelení
Termín: ihneď

usý,


