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Mandátna zmluva

uzavretá podra § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

( ďalej len "Zmluva")
medzi zmluvnými stranami:

ZMLUVNÉ STRANY

Mandant:
Sídlo:

IČO:

Telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:

(ďalej len Mandant")

Obec Halič

Ulica mieru 66
98511 Halič

00316091
047/4392637,0907858440
Vladimir Rehanek, starosta obce
starosta@obechalic.sk

t,

"

Mandatár:
Sídlo:

IČO:

DiČ:

Mobilný telefón:
E-mail:
WEB:
Zastúpený:

a
Project Partners, spol. s r.o.
Jégeho 8

821 08 Bratislava
44634595
222794565
0908459524
projectpartnersspolsro@gmail.com
www.projectpartners.sk
Branislav Jurča, konater spoločnostiProject Partners, spol. s r.o.

(ďalej len "Mandatár")

Článok I
Predmet plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykoná
pre Mandanta na jeho účet a v jeho mene činnosť spočívajúcu v kompletnom zabezpečení

procesu verejného obstarávania v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä so záko
nom Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, pre projekt s názvom:

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Halič"

(ďalej "Projekt")

a Mandant zaplatí Mandatárovi odmenu podra podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

2. Rozsah činnosti Mandatára bude pozostávať v zabezpečení procesu verejného obstarávania
na nasledovnú zákazku a to Výber zhotovitera diela, pričom v rámci procesu verejného obsta
rávania bude Mandatár vykonávaťnajmä tieto úkony: -

výber vhodnej stratégie postupu zadávania tej ktorej zákazky,

návrh časových dotácií vyčlenených na činnosti obstarávaterského procesu a spracovanie
indikatívneho časového harmonogramu,
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spracovanie úplného a podrobného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na
jednotlivé zákazky a to s ohradom na mandatárovi známy spôsob a rozsah realizácie Pro-
jektu, ,.

spracovanie úplných a podrobných súťažných podkladov a obsahových, vecných náležitostí
uzatváranej zmluvy v úzkej súčinnosti s mandantom s ohradom na mandatárovi známy
spôsob a rozsah realizácie Projektu,

príprava a administrácia kompletnej písomnej dokumentácie počas celého procesu verej
ného obstarávania - postupu zadávania zákazky,

súčinnosť, prípadne zastupovanie verejného obstarávatera pri plnení povinností voči Úradu
pre verejné obstarávanie a pri komunikácii mandanta s Úradom pre verejné obstarávanie,

vypracovávanie reviznych postupova súčinnosť s mandantom v prípadných revíznych
postupoch,

iné súvisiace činnosti k predmetu zmluvy vyplývajúce z platných právnych predpisova
požiadaviek Mandanta.

3. Záväzok Mandatára podra tejto Zmluvy sa považuje za splnený odoslaním oznámenia o vý-
sledku verejného obstarávania na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre
verejné obstarávanie a súčasne právoplatným ukončením prípadných revíznych postupov,
ktorých závery potvrdia zákonnosť procesu verejného a oznámené výsledky. Alebo v prípade
zrušenia zadávania zákazky podra zákona zverejnením oznámenia o zrušení zadávaného po
stupu zákazky vo vestníku verejného obstarávania.

4. Mandatár vyhlasuje, že je odborne spôsobilou osobou na výkon činnosti podra tejto Zmluvy.

Článok II
Čas plnenia

1. Mandatár sa zaväzuje splniť svoj záväzok podra článku II tejto Zmluvy v lehotách v zmysle zá
kona, a to tak, že začatie bude ihneď po obdržaní potrebných dokladov a dokumentov nevy
hnutých na začatie. Presný termín ukončenia nie je možné vopred stanoviť, nakoľko ani jedna
zo zmluvných strán nemôže vylúčiť revízne postupy na ktoré majú záujemcovia alebo uchá
dzači v zmysle zákona právo.

2. V prípade, ak Mandatár nesplní svoj záväzok podra <'::Iánku II tejto Zmluvy v lehote podra ods.
1, Mandantovi vzniká voči Mandatárovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý
začatý týždeň omeškania, max. však do výšky 1.500,- €.

Článok III
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu za riadne a včasné splne
nie záväzku podra <'::Iánku I a <'::Iánku II tejto Zmluvy, a to vo výške 1500,- EUR, slovom jedentisíc
päťsto eur. V tejto sume je zahrnutá príslušná sadzba a výška DPH.

1. Platba odmeny podra bodu 1. tohto článku bude realizovaná na základe Mandatárom vystave
nej faktúry po riadnom a včasnom splnení záväzku podra <'::Iánku I.

2. Nárok na odmenu podra tohto <'::Iánku je splatný do14 dní odo dňa predloženia faktúry po
ukončení predmetu tejto zmluvy.

3. Odplata podra tohto článku zahŕňa všetky náklady Mandatára vynaložené v súvislosti s plne
ním jeho záväzku podra tejto Zmluvy.
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Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

Mandant sa zaväzuje predložiť Mandatárovi:

dôkaz o aktuálnej predpokladanej hodnote zákazky,

technické požiadavky Mandanta,

projektovú dokumentáciu (prednostne v elektronickej podobe na CD),

bankové spojenie a číslo účtu kde bude skladaná zábezpeka v súťaži,

všetky relevantné povolenia, ktoré má a ktoré budú potrebné pre vypracovanie ponuky
(v elektronickej podobe na CD),

výkaz výmer (v elektronickej podobe na CD),

konečný vzor zmluvy o dielo, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov (v elektronickej
podobe na CD),

ďalšie doklady alebo informácie, o ktorých by mal Mandatár vedieť, ak takéto sú,

určenie kontaktnej osoby na styk medzi Mandatárom a Mandantom s uvedením jej tel.
čísla a adresy pre elektronický styk (e-mail).

2. Mandant je povinný poskytnúť Mandatárovi potrebnú súčinnosť za podmienok dohodnutých
v tejto Zmluve.

3. Mandant svojím podpisom na tejto Zmluve zároveň splnomocňuje Mandatára ku všetkým
úkonom potrebným k riadnemu a včasnému splneniu záväzku Mandatára podra tejto Zmluvy,
okrem menovania členov komisie na hodnotenie ponúk, ktoré zabezpečí Mandant. V prípade
potreby Mandant udelí Mandatárovi na jeho žiadosťosobitné plnomocenstvo.

4. Mandatár sa zaväzuje:

vykonávať svoju činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v súlade s ustanove
niami tejto Zmluvy, podra pokynov Mandanta a v súlade so záujmami Mandanta, ktoré sú
mu známe a/alebo ktoré musí vzhradom na okolnosti poznať, najmä vzhradom na pred
met a rozsah Projektu,

s odbornou starostlivosťou skúmať pokyny, podklady a iné dokumenty Mandanta.

5. Ak počas plnenia záväzku Mandatára vznikne akákorvek podstatná otázka, ktorej vyriešenie je
nevyhnutné na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy, Mandatár je povinný bezodkladne písomne
informovať Mandanta a požiadať ho o zaujatie stanoviska. V opačnom prípade Mandatár zod
povedá za nemožnosť a/alebo vadné plnenie záväzku podra tejto Zmluvy.

6. Mandatár je povinný do 3 pracovných dní na základe žiadosti Mandanta poskytnúť písomnú
správu o stave plnenia predmetu tejto zmluvy.

7. Mandatár sa môže od pokynov Mandanta odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v zá
ujme Mandanta a Mandatár si nemôže včas zabezpečiť súhlas mandanta. V takom prípade je
povinný bez zbytočného odkladu informovaťMandanta o svojom postupe a o jeho dôvodoch.

8. Mandatár sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, s ktorými
sa oboznámil pri plnení podra tejto Zmluvy, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli
zverené, nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu Mandanta a tieto informácie ne
použije pre iné účely, ako pre plnenie tejto Zmluvy.

9. Mandatár sa zaväzuje odovzdať Mandantovi všetky dokumenty a ostatné veci a podklady,
ktoré prevzal od Mandanta a/alebo ktoré prevzal za neho pri plnení povinností podra tejto
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Zmluvy bez zbytočného odkladu po doručení výzvy Mandanta na ich odovzdanie, inak do 3
pracovných dní od ukončenia plnenia podra tejto Zmluvy.

Článok V
Osobitné ustanovenia

l. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou alebo odstúpením od
Zmluvy. Túto Zmluvu nie je možné vypovedať.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Mandant je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak
Mandatár nesplní svoj záväzok podra Článku I tejto Zmluvy v lehote podra Článku II tejto
Zmluvy alebo v Mandatár poruší povinnosti podra Článku IV tejto Zmluvy. Mandatár je opráv
nený odstúpiť v prípade, ak si Mandant neplní svoj záväzok, alebo ak aj napriek upozorneniu
trvá na postupe Mandatára, ktorý bude v rozpore S platnými právnymi predpismi, alebo ak
napriek písomnému upozorneniu neposkytuje Mandatárovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne
plnenie povinností Mandatára.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékorvek písomnosti alebo oznámenia zasielané doporučenou

poštou sa považujú za doručené:

dňom prevzatia písomnosti;

v prípade odopretia prijatia písomnosti, dňom, keď jej prijatie bolo odopreté.
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5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva \
rovnopisy.

6. Zmeny a doplnky k tejto Zmluve je možné vykonať po vzájomnej dohode zmluvných strán for
mou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

7. Na právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu
vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade preukázania porušenia zmluvných povinností podra
tejto zmluvy zo strany Mandatára, ten bude povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške max.
do 1.500 €.
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9. Táto Zmluva bola uzavretá dobromyserne, slobodne a vážne, určite a zrozumiterne, nebola
uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Zmluvné strany si túto
zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručnepodpisujú.

10. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona.

V Haliči dňa: 2.9.04.20l')

Mandant:

..

ll!
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V Bratislave dňa:

Mandatár:

~1Y>"?7~~......
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