Mandátna zmluva č. 1/2011
na výkon činností spojených s verejným obstarávaním uzavretá podľa § 566 a násl. Obchodného
zákonníka

Čl. I.
Zmluvné strany
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(Ďalej len „mandant“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Tel/mobil:
Email:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Reg. Číslo OSO-VO:
(Ďalej len „mandatár“)

Obec Hronec
Obecný úrad, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec
Bohuslav Nemky
00313483
2021223105
Dexia banka a.s.
2001473001/5600
Ing. Ľubomír Gonšenica
Rudohorská 22, 974 11 Banská Bystrica
45352216
1045614988
0905 782288
lubogon@gmail.com
Tatra banka
2927832821/1100
T0284-495-2004

Čl. II
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zariadi za odplatu
pre mandanta úkony spojené s verejným obstarávaním podľa zák. č. 25/2006 Zz. v znení neskorších
predpisov na výber spracovateľa projektovej dokumentácie na stavbu s názvom: Hronec – splašková
kanalizácia a ČOV.
Pre účely tejto zmluvy sa rozumie vykonávanie nasledovných činností :
• všetky činnosti potrebné pre vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z z. v znení
neskorších predpisov postupom podprahovej zákazky.
2. Pri zadávaní zákazky podľa zák. č. 25/2006 Z. z. budú vykonané nasledovné činnosti: komplexné
organizačné zabezpečenie verejného obstarávania (ďalej len „VO“) v zmysle zákona č. 25/2006 Zz. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o VO“).
Čl. III
Odplata a platobné podmienky
1) Odplata za činnosti uvedené v Čl. II tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona
č. 18/1996 Zz. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok.
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2) Odplata mandanta za činnosť uvedenú v čl. II tejto zmluvy predstavuje celkom sumu vo výške
1 100.Eur (cena je konečná) Neplatca DPH.
3) Odplata uvedená v bode 2 tohto článku obsahuje všetky výdavky spojené s výkonom činnosti pri plnení
predmetu tejto zmluvy.
4) Odplata mandatárovi bude uhradená na základe faktúry, vystavenej mandatárom na základe
mandantom potvrdeného protokolu o výkone činností. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového
dokladu. Faktúra je splatná do 14 dní od obdržania mandantom.
Čl. IV
Čas plnenia zmluvy
1) Činnosti uvedené v čl. II tejto zmluvy vykoná mandatár od termínu uzavretia tejto mandátnej zmluvy do
odoslania oznámenia o uzatvorení zmluvy na Úrad pre verejné obstarávanie s tým, že taktiež splní všetky
svoje povinnosti vyplývajúce z dodržania lehôt uvedených v zákone o VO pre použitý postup zadávania
zákazky.
2) Mandatár sa zaväzuje dodržať lehoty a vykonať činnosti v bode 1) za podmienky, že mandant
mandatárovi odovzdá potrebné podklady pre výkon predmetu zmluvy (najmä podklady pre rozsah
projektovej dokumentácie stavby, definovanie predmetu zákazky, požiadavky pre jeho zhotovenie a pod.)
a bude ústretový pri prerokovávaní spracovaných materiálov mandatárom.
Čl. V
Sankcie
1) Za nedodržanie lehôt podľa čl. IV. tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
0, 05% z odplaty podľa čl. III bod 2 tejto zmluvy za každý deň omeškania, ktorá sa uplatní odpočtom z
fakturovanej odplaty.
2) Za nedodržané lehoty splatnosti faktúry mandant sa zaväzuje uhradiť úroky z omeškania vo výške
0,05% z fakturovanej odplaty za každý deň omeškania.
Čl. VI
Spôsob plnenia predmetu zmluvy
1) Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona o VO a
súvisiace predpisy, všeobecné záväzné predpisy a ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími
podkladmi a pokynmi mandanta.
Čl. VII
Spolupôsobenie a podklady mandanta
1) Plnenie predmetu tejto zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy uskutoční mandatár podľa podkladov, ktoré
mandant odovzdá mandatárovi a ktorých poskytnutie je závislé od mandanta. Za správnosť a úplnosť
týchto podkladov zodpovedá mandant.
2) Plnenie predmetu tejto zmluvy zabezpečí mandatár na základe podkladov poskytnutých mandantom.
Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne ďalšia potreba poskytnutia podkladov, mandant sa
zaväzuje tieto podklady na základe reálnej požiadavky mandatára v rámci spolupôsobenia poskytnúť.
3) V priebehu plnenia tejto zmluvy sa bude mandatár zúčastňovať konzultácií s mandantom na základe
jeho výzvy.
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Čl. VIII
Zmena záväzku
1) Ak vzniknú zo strany mandanta nové požiadavky po uzavretí zmluvy, ktoré nie s§ v zmluve uvedené,
mandatár sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku a to dodatkom k tejto zmluve.
2) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku, vzájomnou
dohodou určia tretiu osobu, ktorej predložia predmet sporu. Ak nedôjde k dohode, bude predmet sporu
predložený súdu.
Čl. IX
Osobitné dojednania
1) Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktorí zistil pri zariaďovaní záležitostí a ktoré
môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
2) Mandatár sa nesmie od pokynov mandanta odchýliť, ak to zakazuje mandátna zmluva alebo mandant.
Ak mandatár túto povinnosť poruší a poškodí mandanta, zodpovedá za spôsobené škody mandantovi.
3) V prípade, že právny vzťah založený touto zmluvou skončí pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva
uzavretá, za činnosť riadne uskutočnenú do jej skončenia má mandatár nárok na úhradu nákladov účelne
a preukázateľne vynaložených a súvisiacich s predmetom tejto zmluvy podľa Obchodného zákonníka.
4) Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, s ktorými sa
oboznámia pri plnení predmetu tejto zmluvy a týkajúcich sa predmetu zákazky s tým, že informácie a
materiály nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu a je uzavretá na dobu plnenia predmetu
zmluvy.
2) Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia prísl. ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich
platných právnych predpisov SR.
3) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých mandant obdrží dve vyhotovenia a
mandatár dve vyhotovenia.
4) Túto zmluvu je možné meniť iba písomne vzájomne odsúhlasenými dodatkami.
5) Účastníci svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy a prehlasujú, že túto
zmluvu riadne prečítali a že táto zmluva nebola uzavieraná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

V Hronci, dňa ...................
Mandant:

V Banskej Bystrici., dňa .........................
Mandatár:
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