MANDÁTNA ZMLUVA
č.1/2015
o poskytovaní služieb v oblasti
verejného obstarávania a elektronického trhoviska
uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č.513/1991 Zb./Obchodného zákonníka/

článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
1,

MANDANT:

Sídlo:

Obec PREDMIER
Obecný úrad, Predmierč.55, 013 51 Predmier

Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvy:
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefón:
e-maíl:
(ďalej len „mandant")

2.

Ing. Viliam Čillík, starosta obce
Ing. Viliam Čillík
VÚB, a.s. Bytča
925828432/0200
00 321 567
2020618534
0905 891 105
starosta@predmier.sk

MANDATAR:
INGSTAV ŽILINA s. r. o.

Sídlo:

Ul. Republiky č. 34,010 01 Žilina

Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvy:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
Telefón
Mobil:
e-mail:
(ďalej len „mandatár")

Ing. Ján Sága
Ing. Ján Sága
Ing. Ján Sága
ČSOB a.s. Žilina
44 565 241
2022740346 / SK2022740346

článok II.
PREDMET PLNENIA
1.

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním služieb:
„vo verejnom obstarávaní a v elektronickom trhovisku".

2.

3.

Na splnenie svojho záväzku sa mandatár zaväzuje, že bude za podmienok uvedených v tejto zmluve
zabezpečovať verejné obstarávanie a elektronické trhovisko v Elektronickom kontraktačnom systéme,
v ktorom je mandant zaregistrovaný.
Činnosti:
a)

4.

prieskum trhu a príprava podkladov pre verejné obstarávanie,

b) zadávanie zákazky na elektronickom trhovisku.
Mandatár poskytne službu v mene a na účet mandanta.

článok III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.

Mandatár je pri zariaďovaní záležitostí podľa článku II., bod. 2 tejto zmluvy povinný postupovať s odbornou
starostlivosťou.

2.

Činnosť podľa článku II., bod. 2 tejto zmluvy je mandatár povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta v
súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi
všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitostí mandanta, ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov
mandanta.

3.

Mandatár je povinný na požiadanie informovať mandanta o aktuálnom stave zadanej zákazky v
elektronickom trhovisku.

4.

Mandatár je povinný činnosti uvedené v článku II. tejto zmluvy vykonávať prostredníctvom odborne
spôsobilých osôb. Mandatár môže využiť na splnenie svojho záväzku tretie osoby podľa svojej úvahy,
zodpovedá však za činnosť týchto osôb tak, ako by činnosť vykonával sám.

5.

Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a
mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však mandatár nesmie od pokynov
odchýliť, ak to zakazuje dohoda zmluvných strán alebo mandant.

6.

Mandant je povinný Mandatárovi poskytnúť potrebnú súčinnosť, spočívajúcej v poskytovaní informácií
a údajov, presne definovať požiadavku k zadaniu zákazky (o tovare, službe, stavebných prác) do
elektronického trhoviska.

7.

Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi vecí, informácie a ďalšie podklady, ktoré sú potrebné na
zariadenie záležitostí podľa článku II. tejto zmluvy a ktoré má mandant k dispozícii. Mandatár nezodpovedá
za omeškanie spôsobené omeškaním mandanta s dodaním potrebných vecí, informácií a ďalších podkladov.
Podklady a informácie potrebné na zariadenie záležitostí mandanta si mandatár zabezpečí sám iba v
prípade, že sa na tom zmluvné strany dohodnú.

článok IV.
ODMENA MANDATÁRA
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že mandatárovi za činnosť v prospech mandanta po dobu účinnosti tejto zmluvy
patrí mesačná odmena vo výške 66,67,- EUR bez DPH (slovom: šesťdesiatšesť eur, šesťdesiatsedem
centov), s DPH 80,- EUR.

2.

Odmena sa vypláca na základe predložených faktúr zo strany mandatára spätne za každý kalendárny
mesiac.

3.

Mandatár je oprávnený fakturovať mandantovi výšku odmeny podľa bodu 1 v mesačných splátkach. Doba
splatnosti faktúr je 14 dní od ich doručenia mandantovi.

4.

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa príslušných ustanovení platného zákona o účtovníctve. V prípade,
že fakturácia neobsahuje náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi, je mandant povinný takúto
faktúru do 3 kalendárnych dní mandatárovi vrátiť, pričom splatnosť faktúry začína plynúť doručením faktúry
obsahujúcej všetky zákonné náležitosti.
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5.

V odmene uvedenej v článku IV, bod 1 tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady mandatára, ktoré v súvislosti
s realizáciou elektronického trhoviska podľa tejto zmluvy vynaloží.

článok V.
SANKCIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1.

V prípade ak mandant neuhradí mandatárovi faktúry v termínoch dojednaných v rámci tejto zmluvy, je
mandant povinný zaplatiť mandatárovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania s úhradou splatných záväzkov.

2.

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane
v súvislosti z realizáciou predmetu plnenia, ak ku škode došlo pôsobením vyššej moci, prípadne okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť. Pod výrazom „vyššia moc" sa myslia všetky udalosti, ktoré sa nedajú
naplánovať, ani prekonať, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a ktoré vznikli po podpísaní tejto zmluvy.

3.

Mandatár nezodpovedá za chyby a nedostatky, ktoré boli spôsobené poskytnutím neúplných alebo
nepresných podkladov prevzatých od mandanta, ani za chyby a nedostatky, ktoré boli spôsobené
nekompetentným zásahom zo strany zamestnancov mandanta alebo zo strany tretích osôb, ak tieto konali
v mene mandanta.

článok VI.
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVY
1.
2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2015 do 31.12.2015.
Platnosť zmluvy končí:
a)

uplynutím doby podľa bodu 1 tohto článku zmluvy

b) dohodou zmluvných strán
c)

odstúpením od zmluvy

3.

Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému porušeniu
zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje
opakované porušenie tej istej povinnosti, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu dotknutej
strany doručenému porušujúcej zmluvnej strany.

4.

Účinky odstúpenia nastávajú nasledujúcim dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvnej druhej
strane. Odstúpenie zmluvnej strany od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej
zmluvnej strane a musí byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

5.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že si nebudú vracať už poskytnuté plnenia
a najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy sa dohodnú na finančnom vyrovnaní.

6.

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody a na zaplatenie zmluvnej
pokuty podľa tejto zmluvy.

článok VII.
OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.

2.

V prípade, že si zmluvné strany pri rokovaniach alebo pri plnení tejto zmluvy poskytnú informácie označené
ako dôverné, nesmie strana, ktorej sa tieto informácie poskytli prezradiť ich tretej osobe a ani ich použiť v
rozpore s ich účelom pre svoje potreby.
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3.

V prípade, že zmluvné strany svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety porušia, zodpovedajú za všetku
škodu, ktorá vznikne druhej strane.

4.

Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné iba na základe písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných
oboma zmluvnými stranami.

5.

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch vyhotovených v slovenskom jazyku. Každá zmluvná strana
obdrží jeden originál zmluvy.

6.

Strany týmto prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, je prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Žiline, dňa 25.02.2015

INGSTAV Žilina

s.r.o.
Republiky 34
0 1 0 01 Ž I L I N A
IČO: 44 565 241
IČ DPH: SK2022740346

Ing. Ján Sága
Mandatár

Ing. Viliam Čillík, starosta
Mandant
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