MANDÁTNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:
I.
Zmluvné strany
Názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
v zastúpení:
číslo účtu / kód banky:
Tel./fax:
(ďalej len mandant)

Obec Turany
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
00316962
2020595049
Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce
3002021001/5600
043/4292 400, 043/4292 402

a
obchodné meno:
sídlo:
poštová adresa:
IČO:
DIČ:
v zastúpení:
číslo účtu / kód banky:
zapísaná v ŽR:
Tel./fax:
(ďalej len mandatár)

Slovenské centrum obstarávania, občianske združenie
Pri starej prachárni 16/16, Bratislava – Nové Mesto, 831 04
Hurbanovo nám. 46, 972 01 Bojnice
42260515
2023510313
PhDr. Martin Zibrín, výkonný riaditeľ
5028332376 / 0900
č.ObU-BA-OZP1-2012/22754-2
0911 803 101

II.
Predmet zmluvy
1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára uskutočniť a vykonať pre mandanta v
zmysle zmluvy 01010830240 zo dňa 6.8.2013 nasledovné činnosti:
a) Pre účely Centrálneho verejného obstarávania:
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a
zabezpečením distribučných služieb,
ktorého je mandant vyhlasovateľom použije mandatár svoj bankový účet, zriadeného
pre plnenie funkcie depozitného účtu, výlučne pre účely zloženia zábezpeky
súťažiacich uchádzačov v Centrálnom verejnom obstarávaní, v peňažnom ústave
Slovenská Sporiteľňa a.s., expozitúra Bojnice na účte číslo 5032663282/0900.
b) Mandatár bez písomného súhlasu mandanta nie je oprávnený vykonávať iné úkony
ako vyplývajú zo zákona o verejnom obstarávaní (v platnom a účinnom znení) a môže
konať iba v súlade s pokynmi a postupom uvedenými v súťažných podkladoch pre
danú zákazku.
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c) Zmluvné strany sú oprávnené vykonávať kontrolu účtu v lehote viazanosti ponúk a
mandatár je povinný informovať mandanta o výške zloženej zábezpeky od
jednotlivých súťažiacich uchádzačov.
d) Po uplynutí lehoty viazanosti zašle mandatár všetkým súťažiacim účastníkom, ktorí
splnili podmienky zábezpeky, sumu v rovnakej finančnej výške a na rovnaký účet
uchádzača, od ktorého zábezpeku obdržal bezodkladne a v termíne, ktorý mu na to
určuje zákon.
e) V prípade nesplnenie podmienok zábezpeky súťažiacim uchádzačom v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní, mandatár pošle prepadnutú sumu v rovnakej
finančnej výške, ktorú obdržal od uchádzača, a to v prospech účtu mandanta č.
3002021001/5600 vedeného v Prima banka Slovensko, a.s.
III.
Doba trvania zmluvy
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie od 6.8.2013 do 31.12.2013.
IV.
Odmena a platobné podmienky
1) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na bezodplatnom plnení za túto službu a výška
odmeny za plnenie predmetu zmluvy v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a predstavuje sumu 0,- euro mesačne. Všetky náklady
(poplatky) súvisiace s plnením tejto zmluvy hradí mandatár.
V.
Náhrada škody
1) V prípade že nastane skutočnosť podľa bodu II. 1.e) a v prospech mandanta prepadne
zábezpeka, pre mandatára to znamená výkon činností v zmysle zmluvy podľa bodu
II.1, ktoré neboli ocenené. V tom prípade má mandatár právo na náhradu škody vo
výške 40% z prepadnutej zábezpeky. Mandatár má právo faktúrovať náhradu škody +
DPH po prevode prepadnutej zábezpeky v prospech účtu mandanta. Mandant má
povinnosť uhradiť faktúru v dohodnutej dobe splatnosti 14 dní.
VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1) Mandatár je povinný:
vykonávať dohodnutý predmet zmluvy riadne a včas, postupovať pri plnení predmetu
zmluvy s odbornou starostlivosťou
b) všetky činnosti vykonávať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami
c) oboznamovať mandanta včas o záležitostiach, informáciách a veciach, ktoré majú
vplyv na plnenie predmetu zmluvy, ktoré sú potrebné na riadne plnenie predmetu
zmluvy
d) uchovávať pre mandanta všetku potrebnú písomnú dokumentáciu.
a)

2) Mandant je povinný:
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poskytovať potrebnú súčinnosť
poskytovať všetky dostupné informácie a údaje potrebné pre riadne a včasné plnenie
predmetu zmluvy
c) dávať mandatárovi riadne a včas pokyny, podľa ktorých má uskutočňovať plnenie
predmetu zmluvy
d) v prípade, ak nastane situácia popísaná v tejto Zmluve v článku VI. 6.je mandant
povinný uhradiť odmenu riadne a včas.
a)
b)

VII.
Ostatné dojednania
1) Mandatár nie je oprávnený odchýliť sa od pokynov mandanta.
2) Finančné prostriedky od jednotlivých uchádzačov zložené ako Súťažná zábezpeka na
účte číslo 5032663282/0900 sú po celú dobu viazanosti ponúk pre konkrétne
Centrálne verejné obstarávania majetkom súťažiacich účastníkov a budú im po
ukončení Centrálneho verejného obstarávania v stanovených termínoch v plnom
rozsahu navrátené.
3) Mandatár nemá právo s finančnými prostriedkami na tomto účte nakladať, tento účet
slúži mandantovi a mandatárovi na kontrolu zloženia prostriedkov na súťažnú
zábezpeku.
4) V prípade odstúpenia niektorého so súťažiacich uchádzačov v lehote viazanosti ponúk
prepadne zábezpeka v prospech mandanta.
5) Mandant udeľuje mandatárovi plnomocenstvo na zariaďovanie záležitostí,
vyplývajúcich z plnenia predmetu tejto zmluvy, ktoré vyžadujú uskutočnenie
právnych úkonov v mene mandanta.
6) V prípade, že mandant bude od mandatára požadovať uskutočnenie takých úkonov a
činností, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, s vykonaním ktorých bude mandatár
súhlasiť, tieto činnosti po vzájomnej dohode uskutoční mandatár pre mandanta.
Mandant je povinný za takéto uskutočnenie a vykonanie činností nad rámec zmluvy
zaplatiť mandatárovi, mimo dohodnutej odmeny podľa článku IV. tejto zmluvy,
odplatu navyše, vo výške vopred písomne dohodnutej, ktorá bude fakturovaná
samostatne v dodatku k tejto zmluve.
7) Mandatár nezodpovedá za škodu spôsobenú mandantovi svojou činnosťou, ak konal
na pokyn mandanta, vykonanie ktorého spôsobilo mandantovi vznik škody.
8) Mandatár zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil mandantovi tým, že nedodržal
povinnosti ustanovené touto zmluvou a odchýlil sa od pokynov mandanta a týmto
odchýlením sa od pokynov spôsobil mandantovi vznik škody.
VIII.
Ukončenie zmluvy
1) Táto zmluva sa ukončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, t. j. dňom
31.12.2013.
2) Pred uplynutím tejto doby je možné zmluvu vypovedať a to i bez udania dôvodu s
účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.
3) Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán.
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4) V prípade ukončenia zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je mandatár povinný
upozorniť mandanta na všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody
hroziacej mandantovi. Ak mandant takéto opatrenia nemôže urobiť sám ani s
pomocou iných osôb a požiada o vykonanie potrebných opatrení mandatára, je
mandatár povinný ich vykonať.
IX.
Záverečné ustanovenia
a) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
b) Táto zmluva je platná dňom jej podpísania a účinná dňom zverejnenia Oznámenia o
vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku EÚ.
c) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, každej zmluvnej strane po jednom.
d) Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a
uzavierajú ju slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom, nie v tiesni, nie za
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju obe zmluvné strany podpísali.
e) Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto zmluva je povinne
zverejňovaná podľa
§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane
príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Turanoch dňa 6.8.2013

Za mandanta:

..................................................
Ing. Miroslav Blahušiak
Starosta obce Turany

Za mandatára:

..................................................
PhDr. Martin Zibrín
Slovenské centrum obstarávania
Výkonný riaditeľ
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