MAN O Á T N A

č. 03/2011

Z M L UVA

uzatvorená na základe § 566 a nasl. Obchodného zákonníka a § 116 zákona o
verejnom obstarávaní

Článok l

Dátum'

Zmluvné strany:
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Podaoc ,;:;,
Mandatár
RESTADO, S.r.o.
__ .__..__.... .. : ... _ ....__
Adresa
Lipského 9,841 01 Bratisla tyhyl11Sty
!'!~2;;8
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 odd. Sro, vložka č.: 44128/B
Bankové spojenie
2628120357/1100
Tatra banka, a.s.
IČO
36726010
DiČ
SK2022311775
Štatutárny zástupca
Ing. Zuzana Miškovičová

Mandant
Adresa
Bankové spojenie
IČO
DiČ
Štatutárny zástupca

.1rf a/1

Pohranice
Obecný úrad Pohranice 185, 951 02 Pohranice
Dexia banka Slovensko, a.s.
00308382
2021252772
Bc. Ladislav Hajdu, starosta
Článok 2
Predmet zmluvy:

2.1. Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje, že pre mandanta vykoná činnosti vo verejnom
obstarávaní podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ide
o obstaranie služieb stavebného dozora:
2.1.1. podprahovú zákazku "Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Pohranice
- stavebný dozor" s predpokladanou hodnotou 13 000 €,
2.2. Výsledkom činnosti mandatára je vytvoriť pre mandanta podmienky, aby tento mohol
uzatvoriť najhospodárnejšiu zmluvu na predmet obstarávania, aby docielil najlepšiu
hodnotu za vynaložené peniaze.
2.3. Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie dojednaných činností zaplatí mandatárovi
dohodnutú odmenu podľa článku 6. tejto zmluvy.
Článok 3
Práva a povinnosti mandatára:
3.1. Mandatár bude v súvislosti s obstarávaním v zmysle článku 2 ods.2.1 v závislosti od
zvoleného postupu pre mandanta vykonávať činnosti a zabezpečí pre neho:
3.1.1. harmonogram predmetu obstarávania v súvislosti s vybraným postupom
obstarávania podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,
3.1.2. spracovanie súťažných podkladov na vypracovanie ponúk,
3.1.3. spracovanie výzvy na predkladanie ponúk,
3.1.4. prípravu podkladov pre poskytovanie súťažných podkladov záujemcom, pre
preberanie ponúk,
3.1.5. vysvetľovanie súťažných podkladov,
3.1.6. prípravu podkladov pre otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk,
3.1.7. prácu v komisii na vyhodnotenie ponúk,
3.1.8. oznámenie výsledku verejného obstarávania,

3.1.9.

v spolupráci s mandantom spracovanie stanoviska k prípadným žiadostiam
o nápravu alebo ku kontrole pred podpisom zmluvy,
3.1.10. v priebehu celého procesu obstarávania viesť a kompletizovať dokumentáciu.

3.2.

Pri zabezpečovaní činností je mandatár povinný pridržiavať sa všeobecne záväzných
právnych predpisov, všeobecných obchodných zvyklostí a podmienok stanovených
touto zmluvou.

3.3.

Mandatár je povinný pri podprahových zákazkách zabezpečovať činnosti výlučne
prostredníctvom osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie a sú
zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb (§ 116 zákona).

3.4.

Mandatár je povinný postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, chrániť jemu
známe záujmy mandanta a oznámiť mu všetky skutočnosti, ktoré môžu mať negatívny
vplyv na dosiahnutie cieľa.

Článok 4
Práva a povinnosti mandanta:
4.1 Mandant sa zaväzuje, že na zabezpečenie spoločného cieľa poskytne mandatárovi pre
jeho činnosť:
4.1.1 podrobný popis predmetu obstarávania, ktorý požaduje obstarať,
4.1.2 prílohy potrebné k vypracovaniu súťažných podkladov,
4.1.3 informácie potrebné k spracovaniu smernice.
4.2 Mandant je povinný poskytovať mandatárovi potrebnú súčinnosť,
všetky údaje a informácie a doručiť mu všetky potrebné podklady.

včas mu oznámiť

Článok 5.
Čas plnenia:
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že činnosti uvedené v článku 3 bod 3.1 bude mandatár
vykonávať v auguste a septembri roka 2011.

Článok 6
Odmena mandatára:
6.1 Mandant a mandatár výšku odmeny stanovili dohodou oboch zmluvných strán v čiastke
150 € bez DPH.
6.2 Mandant zaplatí mandatárovi okrem odmeny aj preukázatel'né náklady, ktoré boli účelne
vynaložené
pri plnení jednotlivých činností (napr. náklady spojené s rozmnožovaním
materiálov, poštové poplatky, cestovné náhrady a pod.), ak sa takéto
výdavky
vyskytnú.
6.3 Nárok na zaplatenie odmeny v zmysle článku 2 bod 2.3 a vo výške uvedenej v článku 6
bod 6.1 vzniká mandatárovi vykonaním činnosti podľa článku 3 bod 3.1 v súvislosti
s obstaraním predmetnej zákazky.
6.4 Mandant
zaplatí
mandatárovi
odmenu
dohodnutú
v bode 6.1 tejto zmluvy
a preukázateľné náklady podľa bodu 6.2 tejto zmluvy, na základe faktúry mandatára.
6.5 Splatnosť faktúry je 14 dní od schválenia faktúry mandantom.

Článok 7
Obchodné tajomstvo:
7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať obchodné tajomstvo vo vzťahu k informáciám
ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

o

7.2. Pre účely tejto zmluvy tvoria obchodné tajomstvo všetky skutočnosti, ktoré majú
materiálnu aj nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne
dostupné a majú byť podl'a vôle druhej zmluvnej strany utajené.
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7.3. Povinnost' zmluvných strán, zakotvená v tomto článku, trvá i po ukončení zmluvného
vzt'ahu až do okamžiku, keď oprávnená zmluvná strana jednoznačným prejavom vôle
vyjadrí súhlas so zverejnením utajovanej skutočnosti.

Článok 8
Záverečné ustanovenia:
8.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzt'ahy zmluvných strán sa
riadia
ustanoveniami
Obchodného
zákonníka
a subsidiárne
ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
8.2. Zmluvný vzt'ah založený touto zmluvou môže zaniknút' dohodou zmluvných strán, alebo
výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Vypovedaním zmluvy nie je do dňa jej skončenia
dotknutá pomerná čast' odmeny za činnosti, ktoré mandatár do tohto momentu vykonal.
8.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robit' len písomnými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
8.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadrit' písomne v
lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

8.5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach,

z ktorých si jednu ponechá každá

zmluvná strana.
8.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.

V Bratislave dňa: 3.8.2011

Restado

Upského 9, 84101 Bratislava
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