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MANDÁTNA ZMLUVA

1 Zmluvné strany

1.1

1.2

MANDANT:
so sídlom:

IČO:

DiČ:

Bankové spojenie:
Čislo účtu:
v mene kt. koná:

MANDATÁR:
so sídlom:

IČO:

DiČ:

IČ pre DPH:
Bankové spojeníe
Čislo účtu:

zapísaný:

v mene kt. koná:

Obec Halič

Ul. Mieru 66
98511 Halič

OO 316 091
2021237075
Prima banka, a.s.
6008744001/5600
Vladimír Rehanek - starosta obce

OJ STAV, S.r.o.
Nám. S. Moysesa 2A
974 O1 Banská Bystrica

43849164
2022484453
SK2022484453
Slovenská sporiteľňa

0434534448/0900
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
odd.: Sro, vl. Č. 13923/S
Ing. Ján Drugda - konateľ spoločnosti

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Mandátnej zmluvy uzavretej podľa ust.
§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len .ZMLUVA").

2 Všeobecné ustanovenia

2.1 MANDANT má zámer uskutočniť realizáciu projektu s názvom .Rekonštrukcia
verejného osvetlenia obce Halič" podporeného z prostriedkov štrukturálnych fondov
v zmysle podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného fínančného príspevku Č.

KaHR-22VS-1001/0305/137, ITMS kód projektu:25120220305 a ako verejný
obstarávateľ v zmysle zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení níektorých zákonov musi postupovať v zmysle citovaného zákona
a uskutočniť za týmto účelom verejné obstarávanie.

3 Predmet zmluvy

3.1 MANDATAR sa za podmienok dohodnutých v tejto ZMLUVE zaväzuje vykonať pre
MANDANTA:

3.1.1 verejné obstarávanie na zabezpečenie zhotovíteľa stavebných prác pre
predmet obstarávania .Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Halič" (ďalej

len ako .Záväzok").

Mandátna zmluva



4 Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 MANDATÁR je povinný postupovať pri plneni Záväzku s náležitou odbornou
starostlivosťou.

4.2 MANDATÁR je povinný vykonávať Záväzok podľa pokynov MANDANTA a v súlade
s jeho záujmami, pokiaľ sú mu známe s tým, že je povinný všetky vypracované
dokumenty pred ich sprístupnením tretím osobám odoslať na odkontrolovanie
MANDANTOVI za účelom ich odkontrolovania.

4.3 Zmluvné strany sú povinné informovať sa navzájom o všetkých skutočnostiach, ktoré
môžu mať vplyv na zmenu pokynov MANDANTA.

4.4 MANDATÁR je oprávnený odchýliť sa od pokynov MANDANTA, ak je to v záujme
MANDANTA a to aj bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Zodpovedá však za škodu,
ktorú tým spôsobi.

4.5 MANDATÁR je oprávnený použiť na splnenie Záväzku aj iné osoby.

4.6 MANDANT je povinný odovzdať MANDATÁROVI včas veci a informácie, ktoré sú
potrebné na splnenie Záväzku.

4.7 MANDATÁR zodpovedá za porušenie Záväzku osoby, s ktorou uzavrel zmluvu pri
plneni Záväzku.

4.8 MANDATÁR zodpovedá za škodu, ktoré svojim chybným, resp. neodborným konanim
spôsobí MANDANTOVI a zaväzuje sa spôsobenú škodu v plnej výške uhradiť

MANDANTOVI na jeho účet a to do 14 dni odo dňa zistenia a identifikácie tejto školy
a určenía jej výšky.

5 Odplata a platobné podmienky

5.1 MANDANT je povinný zaplatiť po splnení Záväzku odplatu vo výške 300,00 EUR bez
DPH (slovom tristo eur), 360 € s DPH (slovom tristošesťdesiat eur). V odplate
MANDATÁRA sú zahrnuté aj náklady, ktoré vynaložil na splnenie Záväzku.

5.1 Odplata je splatná na základe faktúry vystavenej MANDATÁROM do 14 dní odo dňa jej 
doručenia MANDANTOVI.

5.2 Faktúru je MANDATÁR oprávnený vystaviť až v deň splnenia Záväzku. Dňom splnenia
Záväzku (ukončenie predmetu zmluvy) nie je deň, keď MANDATÁR ukonči pre
MANDANTA verejné obstarávanie a odovzdá všetky dokumenty MANDANTOVI, ale až
keď MANDANTOVI bude doručený Záznam z administratívnej kontroly z procesu
verejného obstarávanía z riadiaceho orgánu (Slovenská inovačná a energetická
agentúra), ktorým bude potvrdený a odobrený postup a výsledok procesu verejného
obstarávania na predmet zákazky (Článok 3, bod 3.1).

5.2.1 MANDATÁR sa zaväzuje byť nápomocný pri kompletizácii dokumentácie
z procesu verejného obstarávania, ktorá bude predložená na administratívnu
kontrolu uvedené v bode 5.2 tohto Článku.

6 Splnomocnenie

6.1 MANDANT splnomocňuje MANDATÁRA na vykonanie všetkých úkonov potrebných na
splnenie Záväzku a to aj v pripadoch, ak je podľa platných právnych predpisov
potrebné osobitné splnomocnenie.
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7 Zánik ZMLUVY

7.1 ZMLUVA zaniká len z dôvodov upravených v tejto ZMLUVE a to:

7.1.1 dohodou Zmluvných strán,

7.1.2 splnením Záväzku,

7.1.3 písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s účinnosťou ku koncu
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiací, v ktorom bola výpoveď

doručená druhej zmluvnej strane, ak z výpovede nevyplýva niečo iné.

7.2 V pripade zrušenia zmluvy je tá strana, ktorá zrušenie zmluvy uskutočnila, povinná
zaplatiť druhej zmluvnej strane odstupné vo výške 300,00 EUR s DPH.

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Právne pomery touto ZMLUVOU neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného
zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

8.2 Ak je niektoré ustanovenie tejto ZMLUVY neplatné alebo sa takým stane, nemá to
vplyv na ostatné ustanovenia ZMLUVY. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije
ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto ZMLUVY, ktoré
nahradí neplatné ustanovenie.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a dodatky k tejto ZMLUVE musia mať pisomnú
formu.

8.4 Zmluvné strany prehlasujú, že ZMLUVA bola uzavretá vážne, zrozumiteľne a určite,

nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali,

porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

8.5 Táto ZMLUVA je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dve vyhotovenia.

8.6 ZMLUVA sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnou deň

nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke MANDANTA

V Haliči dňa 1. augusta 2013

Vladimír Rehanek
starosta obce

V Banskej Bystrici dňa 1. augusta 2013

Ing. Ján Drugda
konater
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TAV, s.r.o.
Moysesa 2A

SKA BYSTRICA
13649164
122484453
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