MANDÁTNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvné strany:
1. Mandant:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mesto Turany
Ul. Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
Ing. Miroslav Blahušiak, primátor
00 316 962
2020595049
VÚB banka, a.s.
SK06 0200 0000 0000 1672 8362

(ďalej len "mandant")
2. Mandatár:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Ing. Jozef Šuľak
Jasenov 202, 066 01 Jasenov
47877448
1076572321
Československá obchodná banka, a.s.,
SK67 7500 0000 0040 1110 1227

(ďalej len "mandatár")

I.
Predmet zmluvy
1. Mandant udeľuje mandatárovi plnú moc ku všetkým činnostiam, ktoré mandatár
vykonáva menom a na účet mandanta podľa tejto mandátnej zmluvy (ďalej len
"zmluva").
2. Mandatár sa zaväzuje menom a na účet mandanta vykonávať za odplatu (odmenu)
realizáciu procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia kotolne
objektu slobodárne v meste Turany na biomasu“ a s tým súvisiace práce v zmysle
aktuálne platného zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov.
3. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odplatu (odmenu) za vykonanú činnosť podľa
ods. 2 tohto článku tak, ako je to dohodnuté v čl. III tejto zmluvy.
II.
Čas plnenia mandatára
1. Mandatár vykonáva činnosť podľa čl. I ods. 2 odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy do ukončenia procesu verejného obstarávania.
III.
Výška a platba odplaty
1. V nadväznosti na čl. I ods. 2 a 3 tejto zmluvy mandatár má za svoju činnosť nárok
na odmenu vo výške 1 500 EUR (slovom jedentisícpäťsto eur).

2. Odmena je splatná nasledovne:
a) 500 EUR (slovom päťsto eur) po zverejnení výzvy vo Vestníku verejného
obstarávania a súťažných podkladov v profile verejného obstarávateľa na základe
faktúry vystavenej mandatárom.
b) 1 000 EUR (slovom jedentisíc eur) po ukončení procesu verejného obstarávania na
základe faktúry vystavenej mandatárom.
3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov mandant je oprávnený vrátiť
ju mandatárovi na doplnenie; v takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť
doručením opravenej faktúry mandantovi.
6. Mandant neposkytuje mandatárovi preddavok.
IV.
Základné práva a povinnosti mandatára
1. Mandatár je povinný uskutočňovať úkony a činnosť, ku ktorým sa zaviazal touto
zmluvou, v záujme mandanta a podľa jeho pokynov, ktoré vyplývajú priamo zo zmluvy
alebo z daných pokynov počas obstarávania mandantovej záležitosti.
2. Mandatár je povinný pri výkone svojej činnosti upozorniť mandanta na zrejmú
nevhodnosť jeho pokynov, následkom ktorých môže vzniknúť škoda. Ak mandant
napriek tomuto upozorneniu trvá na splnení pokynov, mandatár nezodpovedá za škodu
vzniknutú v tejto príčinnej súvislosti.
3. Mandatár sa môže od pokynov odchýliť, ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme
mandanta a mandatár nemôže včas – pred vlastným uskutočnením úkonu alebo činnosti –
dostať súhlas od mandanta. Mandatár je takéto skutočnosti povinný dodatočne bez
odkladu oznámiť mandantovi.
4. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri vybavovaní
jeho záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
5. V prípade výpovede tejto zmluvy podľa čl. VI mandatár upozorní mandanta na opatrenia,
ktoré treba vykonať, aby nedošlo k vzniku škody bezprostredne hroziacej, prípadne aby
došlo k jej odstráneniu. Mandatár musí túto povinnosť splniť aj v prípade, keď na základe
výpovede mandanta sa mandatárovi zakazuje pokračovať v činnosti, ktorá je predmetom
tejto zmluvy.
6. Ak získa mandatár počas obstarávania záležitosti podľa tejto zmluvy čokoľvek
pre mandanta, odovzdá všetko bez zbytočného odkladu mandantovi.
7. Za škodu na veciach, ktoré má mandatár v súvislosti s plnením činnosti podľa tejto
zmluvy, a to ktoré buď dostal od mandanta pre účely plnenia zmluvy alebo ktoré naopak
prevzal od tretích osôb pre mandanta, zodpovedá mandatár objektívne.
8. Za škodu spôsobenú nedbalosťou nesie mandatár primeranú hmotnú zodpovednosť.

V.
Základné práva a povinnosti mandanta
1. Mandant je povinný vykonať zo svojej strany všetko, aby mandatár mohol splniť svoj
záväzok, najmä odovzdať mu včas veci a informácie (dokumenty, listiny, doklady,
právnu, technickú dokumentáciu a podobne) potrebné k vybaveniu záležitosti, pokiaľ nie
je dohodnuté, že ich má mandatár obstarať sám.
2. Mandant umožní mandatárovi používať pracovné priestory a technické vybavenie podľa
potreby, ktoré si vyžadujú činnosti uvedené v čl. I a vnútorných predpisov mandanta.
3. Mandant je povinný uhradiť mandatárovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne alebo
účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku.
VI.
Výpoveď zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou z dôvodu porušenia podstatných ustanovení zmluvy
ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
2. Výpoveď nadobúda účinnosť dňom, keď sa o nej mandatár dozvedel alebo mohol
dozvedieť.
3. Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi, ak z výpovede
nevyplýva neskorší čas.
4. Za činnosť riadne vykonanú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na primeranú
časť odplaty a na úhradu nákladov, ktoré nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plnení
svojho záväzku, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že sú zahrnuté v odplate.
5. V prípade vypovedania tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je mandatár
povinný upozorniť mandanta na všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku
škody mandantovi. Ak mandant tieto opatrenia nemôže vykonať sám, ani pomocou iných
osôb a požiada o vykonanie potrebných opatrení mandatára, je mandatár povinný ich
vykonať.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Mandant je povinný za činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy zaplatiť mandatárovi
odplatu (odmenu) podľa čl. III ods. 1 a 2, aj keď sa očakávaný výsledok nedosiahol, ak
mandatár riadne plnil požadované úkony a vykonal ďalšiu činnosť, ku ktorej sa podľa čl.
I zaviazal. Posudzovanie dosiahnutého výsledku je vo výlučnej kompetencii mandanta.
2. Mandant je povinný uhradiť mandatárovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne alebo
účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku, aj keď sa očakávaný výsledok nedostavil, ak
mandatár riadne činnosť, ku ktorej sa zaviazal, vykonal. Posudzovanie vykonávanej
činnosti ako aj jej výsledku je vo výlučnej kompetencii mandanta.
3. Nutné alebo účelne vynaložené náklady podľa odseku 2 tohto článku sa posudzujú z
hľadiska ich potrebnosti, aby záležitosť bola riadne a načas zariadená, ale nie z hľadiska
dosiahnutého výsledku.

4. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané vo forme očíslovaných
písomných dodatkov.
5. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Táto zmluva je uzatvorená dňom jej podpisu mandatárom a mandantom a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mandanta.
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane po jej
podpise mandatár a jeden rovnopis mandant.
8. Mandant a mandatár vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna,
text zmluvy si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, zmluvu neuzatvárajú v tiesni,
ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená.
Svoju vôľu byť viazaní touto zmluvou vyjadrujú zmluvné strany svojimi podpismi na
tejto zmluve.

V Turanoch, dňa 27.6.2018

...........................................
Ing. Miroslav Blahušiak
Mandant

V Jasenove, dňa

...........................................
Ing. Jozef Šuľak
Mandatár

