MANDÁTNA ZMLUVA
č. ..................
uzavretá podľa ustanovenia § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)
Článok I. Zmluvné strany
Obec Ostratice
Ostratice č.200, 956 34, Ostratice
IČO: 00310891
DIČ: 2021278017
v mene obce: Ján Podoba, starosta
bankové spojenie: V.Ú.B. a. s.
IBAN: SK15 0200 0000 0000 0892 3192
BIC: SUBASKBX
kontakt – e-mail: ostratice@zoznam.sk
kontakt - telefonický kontakt: 0903 201 224
(ďalej len ako „Mandant“)
e-dotacie s.r.o
Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovenská Republika, EÚ
IČO: 50028014
DIČ: 2120183505
IČ DPH: SK2120183505
v mene spoločnosti: Ing. Drahoslava Mézešová, konateľka
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: 3580951753/0200
IBAN: SK92 0200 000 0035 8095 1753
BIC: SUBASKBX
kontakt - e-mail: vo@e-dotacie.sk
(ďalej len ako „Mandatár“)
Článok II. Účel Zmluvy
Účelom tejto Zmluvy je komplexná realizácia verejného obstarávania predmetu zákazky „Zberný
dvor obec Ostratice“ (ďalej len „VO“ alebo „Verejné obstarávanie“) Mandatárom pre Mandanta a
úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiaca.
Článok III. Predmet zmluvy
1. Mandatár sa zaväzuje, že v súlade s touto Zmluvou pre Mandanta, v jeho mene a na jeho účet za
odmenu špecifikovanú v Článku IV. tejto Zmluvy zabezpečí komplexnú realizáciu Verejného
obstarávania, pričom uvedenú činnosť sa Mandatár zaväzuje vykonávať v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZoVO“), s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho
záujmami, ktoré Mandatár pozná alebo musí poznať. Mandant sa zaväzuje poskytnúť Mandatárovi
na požiadanie (ak je to obvyklé alebo rozumné očakávať, tak aj bez požiadania) riadne všetku
Súčinnosť potrebnú na riadne plnenie záväzku Mandatára podľa tejto Zmluvy a/alebo na naplnenie
účelu tejto Zmluvy, na výzvu Mandatára protokolárne prevziať originál dokumentácie Verejného
obstarávania a zaplatiť Mandatárovi odmenu podľa tejto Zmluvy.

2. Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy je Mandant povinný odovzdať Mandatárovi
v tlačenej aj elektronickej forme všetky podklady týkajúcej sa Verejného obstarávania, a to najmä
podklady definujúce predmet zákazky (opis predmetu zákazky, projektová dokumentácia, výkaz
výmer a pod.) a určenie predpokladanej hodnoty zákazky; bez splnenia uvedeného záväzku
Mandanta nie je možné plnenie záväzkov Mandatára vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
3. Mandant je povinný dodať Mandatárovi zoznam všetkých CPV kódov potrebných pre realizáciu
Verejného obstarávania podľa tejto Zmluvy najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
4. Mandant sa zaväzuje, že na podpis alebo protokolárne prevzatie príslušných dokumentov
súvisiacich s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy zabezpečí prítomnosť svojho štatutárneho
zástupcu v sídle Mandatára alebo v mieste určenom Mandatárom (za podmienky, že toto miesto je
na území Slovenskej republiky), a to v čase určenom Mandatárom, ibaže sa Zmluvné strany
preukázateľne dohodnú na inom mieste a/alebo čase.
5. Mandant sa zaväzuje (v rozsahu, v akom relevantné), že ako verejný
obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 ZoVO zaregistruje svoju organizáciu na Úrade pre
verejné obstarávanie, zriadi si v elektronickom úložisku profil a zabezpečí Mandatárovi (alebo tretej
osobe určenej Mandatárom) pripojenie jeho účtu k účtu zaregistrovanej organizácie Mandanta so
statusom „správca organizácie“, a to bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa
účinnosti tejto Zmluvy; bez splnenia uvedeného záväzku Mandanta nie je možné plnenie záväzkov
Mandatára vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ibaže podľa ZoVO ide o zákazku s nízkou hodnotou.
6. Mandant sa zaväzuje najneskôr v deň prijatia oznámiť a súčasne postúpiť Mandatárovi
elektronicky e-mailom akúkoľvek prijatú korešpondenciu (listinnú, e-mail, fax alebo inú) týkajúcu
sa Verejného obstarávania podľa tejto Zmluvy (najmä prípadné žiadosti o účasť, žiadosti
o vysvetlenie, žiadosti o nápravu, námietky a pod.).
7. Mandant je oprávnený odsúhlasiť konkrétne záležitosti alebo znenie konkrétnych dokumentov
súvisiacich s Verejným obstarávaním a s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy aj prostredníctvom
e-mailu zaslaného Mandatárovi; takéto odsúhlasenie je platné a účinné odo dňa jeho
preukázateľného uskutočnenia, ak je určité.
8. V prípade, že vykonané Verejné obstarávanie podľa tejto Zmluvy pre jeho vady nebude schválené
kontrolným orgánom, a tieto vady majú pôvod u Mandatára, zaväzuje sa ho Mandatár uskutočniť
opätovne (alebo odstrániteľné vady odstrániť) v rámci odmeny, ktorá mu podľa tejto Zmluvy
prináleží, ak Mandant prejaví o to písomne záujem; v prípade, keď predmetné vady nemajú pôvod
u Mandatára, Mandatár sa zaväzuje uskutočniť ho opätovne (alebo odstrániteľné vady odstrániť)
za rovnakú odmenu, ktorá mu podľa tejto Zmluvy prináleží, ak Mandant prejaví o to písomne
záujem. Všetky podmienky a dohody vyplývajúce z tejto Zmluvy platia v oboch uvedených
prípadoch primerane.
9. Mandatár začne so zabezpečovaním realizácie Verejného obstarávania podľa tejto Zmluvy do
desiatich (10) pracovných dní odo dňa odovzdania všetkých podkladov podľa bodu 2. tohto článku
za predpokladu, že má prístup k účtu zaregistrovanej organizácie Mandanta podľa bodu 5. tohto
článku, ibaže podľa ZoVO ide o zákazku s nízkou hodnotou.
10.Na výzvu Mandatára je Mandant povinný protokolárne prevziať originál dokumentácie Verejného
obstarávania.
11.Mandant je povinný písomne informovať Mandatára o dátume uzavretia zmluvy ako výsledku
Verejného obstarávania s úspešným uchádzačom, a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo
dňa jej uzavretia.
12.Povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré má Mandant voči Mandatárovi, má Mandant rovnako
voči tretej osobe určenej Mandatárom, ktorú osobu Mandatár poveril čo aj len čiastočne plnením
záväzkov Mandatára podľa tejto Zmluvy.
Článok IV. Odmena Mandatára
1. Mandant sa zaväzuje zaplatiť Mandatárovi odmenu za plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy vo
výške:

Podlimitná zákazka:

100 € bez DPH

2. Odmena je splatná na účet Mandatára uvedený v Článku I. tejto Zmluvy v lehote najmenej
štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry.
3. Odmena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania celej sumy odmeny na účet Mandatára uvedený
v článku I. tejto Zmluvy. V prípade omeškania Mandanta s platbou odmeny má Mandatár nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 0,07% z dlžnej sumy za každý deň omeškania ako aj nárok na úroky
z omeškania vo výške 0,07% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Odmena zahŕňa iba
administratívne náklady Mandatára na plnenie tejto Zmluvy. Akékoľvek iné náklady (napríklad
správne poplatky, vypracovanie odborných podkladov treťou osobou a iné), ktoré je/bude
potrebné v súvislosti s plnením tejto Zmluvy vynaložiť, je povinný hradiť Mandant.
4. Mandatár je oprávnený vystaviť faktúru po odoslaní informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk
podľa § 55 ZoVO, resp. po zrušení Verejného obstarávania, ak k tomuto dôjde pred odoslaním
informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ZoVO.
5. Verejné obstarávanie sa v zmysle tejto Zmluvy považuje za ukončené a záväzky Mandatára za
splnené v celom rozsahu splnením povinností podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a), b) a c) ZoVO,
t.j. uverejnením príslušných dokumentov v profile po uzavretí zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania/po zrušení verejného obstarávania a protokolárnym odovzdaním originálu
dokumentácie Verejného obstarávania Mandatárom Mandantovi.
6. Nárok na odmenu má Mandatár aj v prípade, že dôjde k vadám a/alebo k zrušeniu Verejného
obstarávania z dôvodov na strane Mandanta.
Článok V. Ostatné dohody
1. Súčinnosťou podľa tejto Zmluvy je najmä riadne a včasné plnenie povinností/záväzkov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, riadne a včasné zabezpečenie a/alebo odovzdanie príslušných
informácií, podkladov a dokladov súvisiacich s Verejným obstarávaním druhej Zmluvnej strane,
operatívne, riadne a včasné riešenie záležitostí/zabezpečovanie úkonov, podkladov a dokladov
súvisiacich s Verejným obstarávaním, ak zo žiadosti jednej zo Zmluvných strán alebo z povahy
týchto záležitostí/úkonov, podkladov a dokladov vyplýva alebo je obvyklé, že ich má
riešiť/zabezpečovať druhá zo Zmluvných strán, a to v tejto žiadosti určenej lehote, keď je
primeraná, inak v primeranej lehote. Po dobu omeškania Mandanta s poskytnutím Súčinnosti
Mandatárovi Mandatár nie je v omeškaní s plnením svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy.
2. Ak Mandant riadne a/alebo včas neposkytne Mandatárovi Súčinnosť, Mandatár nezodpovedá za
riadne a/alebo včasné ne(s)plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy.
3. Mandatár nie je povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy osobne, t.j. Mandatár je
oprávnený (s)plniť predmet tejto Zmluvy (celkom alebo čiastočne) prostredníctvom tretích osôb.
4. Mandatár nezodpovedá za plnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy a jeho následky alebo za
priebeh/výsledok Verejného obstarávania, ak mu Mandant poskytol nepravdivé, neúplné alebo
nesprávne/chybné podklady, pokyny alebo Súčinnosť a tieto mali vplyv na plnenie záväzkov
Mandatára podľa tejto Zmluvy a jeho následky alebo na priebeh/výsledok Verejného obstarávania.
5. Na požiadanie Mandatára je Mandant povinný písomne odsúhlasiť znenie dokumentov a podkladov
k Verejnému obstarávaniu vypracovaných Mandatárom a iných dokumentov a podkladov.
6. Mandant berie na vedomie povinnosti vyplývajúce preňho zo ZoVO po ukončení Verejného
obstarávania, a to najmä, nie však výlučne publikačné a evidenčné povinnosti podľa § 12 a § 64
ZoVO počas a po realizácii predmetu zmluvy, ktorá je výsledkom Verejného obstarávania
(vyhotovenie referencie, uverejnenie sumy skutočne uhradeného plnenia, uverejnenie zoznamu
subdodávateľov); prípadné následky vzniknuté v dôsledku nesplnenia uvedených povinností
znáša výhradne a v celom rozsahu Mandant.
Článok VI. Doba trvania zmluvy a jej ukončenie
1. Platnosť tejto Zmluvy končí, resp. ju možno ukončiť výhradne spôsobom a za podmienok uvedených
v bodoch 2. až 4. tohto článku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia Verejného
obstarávania podľa tejto Zmluvy.
3. Na výpoveď tejto Zmluvy sa primerane vzťahuje ustanovenie § 575 Obchodného zákonníka;
ustanovenie § 574 Obchodného zákonníka sa s ohľadom na ustanovenie § 263 Obchodného
zákonníka nepoužije.
4. Platnosť tejto Zmluvy môžu Zmluvné strany ukončiť aj písomnou dohodou.
Článok VII. Doručovanie
1. Akékoľvek písomnosti súvisiace s touto Zmluvou sa považujú za doručené druhej Zmluvnej strane
(adresátovi) najneskôr v ôsmy (8.) kalendárny deň po tom, čo jej bola písomnosť preukázateľne
odoslaná, a to aj keď sa o obsahu písomnosti nedozvedela; Zmluvné strany sa dohodli, že všetky
písomnosti súvisiace s touto Zmluvou si budú zasielať na adresy sídiel uvedené v článku I. tejto
Zmluvy a že iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak z bodu 2. tohto článku
nevyplýva vyslovene iné.
2. Písomnosti súvisiace s touto Zmluvou sa považujú za doručené Mandantovi aj vtedy, ak mu boli
zaslané elektronickou formou na e-mail, a to dňom ich preukázateľného odoslania. Písomnosťou,
resp. písomnou formou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie výhradne listinná – papierová forma, ako
aj elektronická forma pokiaľ ide o situácie výslovne upravené v tejto Zmluve.
3. Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti
určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím
toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca.
VIII. Splnomocnenie
Podpísaný Mandant ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 ZoVO týmto výslovne
splnomocňujem Mandatára/tretiu osobu poverenú Mandatárom podľa tejto Zmluvy na vykonanie
všetkých úkonov a právnych úkonov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v mene Mandanta, ktoré priamo alebo nepriamo
súvisia s plnením záväzkov Mandatára vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vrátane takých úkonov a právnych
úkonov, ktoré sú s plnením rovnakých alebo obdobných záväzkov obvykle spojené, a to aj v písomnej
forme, pričom sú to najmä, nie však výlučne, tieto úkony:
-vypracovanie príslušnej dokumentácie súvisiacej s Verejným obstarávaním,
-umiestňovanie príslušnej dokumentácie súvisiacej s Verejným obstarávaním v profile zriadenom
v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie,
-kvalifikovaná komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie, uchádzačmi, záujemcami a inými
dotknutými osobami, najmä projektantom a ostatnými osobami, ktoré sa podieľali na vypracovaní
dokumentácie a podkladov Verejného obstarávania,
-dopĺňanie a vysvetľovanie dokumentácie Verejného obstarávania,
-otváranie ponúk,
-požadovanie vysvetlení, doplnení a odôvodnení,
-vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk,
-vyhotovovanie a zasielanie oznámení, informácií, výziev a iných písomností podobného charakteru,
-vyhotovovanie zápisníc,
-konanie vo veciach revíznych postupov,
-plnenie publikačných a informačných povinností v zmysle ZoVO.

Článok IX. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak je Mandant povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

informácií) v platnom znení, inak nadobúda účinnosť nadobudnutím jej platnosti; Mandant, ktorý
je povinnou osobou podľa tohto bodu, je povinný zabezpečiť zverejnenie tejto Zmluvy bezodkladne
po jej uzavretí.
Mandant vyhlasuje, že uzavretie a znenie tejto Zmluvy záväzne schválil kolektívny orgán Mandanta
(v prípade obce obecné zastupiteľstvo a pod.), ak existuje.
Mandant sa zaväzuje, že táto Zmluva bola uzavretá v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom
konaní v platnom znení (ďalej len „ZRK“) dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov
vzniknutých alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane
všetkých vedľajších právnych vzťahov a právnych vzťahov z nárokov na vydanie bezdôvodného
obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto
rozhodcovskej doložky, sa rozhodnú výlučne v rozhodcovskom konaní. Tieto spory bude výlučne
rozhodovať Slovenský stály rozhodcovský súd (ďalej len „SSRS“) so sídlom v Trnave na ulici Hlavná
31, ktorý zriadil Inštitút právnych štúdií, IČO: 45 746 516, so sídlom Hlavná 31, Trnava, podľa ZRK
a podľa platných ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu SSRS.
Zmluvné strany sa zaväzujú tak počas, ako aj po uplynutí platnosti tejto Zmluvy zachovávať
mlčanlivosť o všetkých dokumentoch, podkladoch, údajoch a informáciách, s ktorými sa oboznámili
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, a tieto sa zaväzujú nesprístupniť tretím osobám a použiť ich
výhradne na plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy.
Mandant berie na vedomie, že všetky dokumenty vypracované Mandatárom na plnenie tejto
Zmluvy, sú autorským dielom Mandatára a zaväzuje sa ich nepoužiť alebo nesprístupniť ich tretím
osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Mandatára.
Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné uskutočniť výhradne písomnou – listinnou
dohodou Zmluvných strán.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) originálnych rovnopisoch, po jednom (1) pre každú Zmluvnú
stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, obsahu tejto Zmluvy porozumeli v celom
rozsahu, tento považujú za dostatočne určitý, jasný a zrozumiteľný a vyjadruje ich skutočnú, vážnu
a slobodnú vôľu, preto ju nie v tiesni, nie v omyle a nie za nápadne nevýhodných podmienok
vlastnoručne podpisujú, pričom ich zmluvná voľnosť nebola ani nie je nijako obmedzená.

V obci Ostratice, dňa ............2017

V Nitre, dňa .................2017

Mandant
Obec Ostratice

Mandatár
e-dotacie s.r.o

............................................
Ján Podoba, starosta

.........................................................
Ing. Drahoslava Mézešová,. konateľ

