
Mandátna zmluva 
na výkon činností spojených s verejným obstarávaním uzavretá podl'a § 566 a násl. Obchodného zákonníka 

Názov organizácie: 

Sídlo: 
V zastúpení: 
I ČO: 
(Ďalej len "mandant") 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
v zastúpení: 
IČO : 
DIČ: 
Tei/mobil: 

Čl. 
Zmluvné strany 

Obec Vojany 

Vojany č.72, 076 72 Vojany 
Štefan CZINKE - starosta obce 
00332127 

Ing. Igor Bajužík 
ul. J. Hollého č. 171/54 
Ing. Igor Bajužík 
42108365 
1024033747 

 
Email:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Zapísaný v Živnostenskom registri: ObÚ Michalovce č.840 - 17527 
Reg. Čís l o OSO-VO: G 2210 - 571 - 2005 
(Ďa l ej len "mandatár") 

Čl. ll. 
Predmet zmluvy 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná za odplatu pre 
mandanta úkony spojené s verejným obstarávaním podl'a zák. č. 25/2006 Zz. v znení neskorších predpisov 

na výber zmluvného partnera (ďa l ej len " VO")pre: 
1.1. uskutočnen ie stavebných prác - zákazka s nízkou hodnotou- 2 x 
1.2. uskutočnenie stavebných prác -podprahová zákazka- 4 x 
(podl'a výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 05.04.2013) 
1.3. v prípade potreby je možné prostredníctvom tejto zmluvy vykonať VO oproti bodu 1.1 a 1.2 za 

odplatu ako je dohodnuté v bode Čl. Il i na základe požiadavky mandanta. 

2. Pri zadávaní zákazky podl'a zák. č. 25/2006 Z. z. budú vykonané nasledovné činnosti: komplexné 
organizačné zabezpečenie verejného obstarávania (ďalej len "VO") v zmysle zákona č. 25/2006 Zz. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďa l ej len 
"zákon o VO") v rozsahu : 

a) Vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania, 
b) Vypracovanie komplexných súťažných podkladov pre záujemcov a potvrdenie o prevzatí 

súťažných podkladov (evidencia) vrátane čestného vyhlásenia pre účastníkov a spracovatel'ov 
súťažných podkladov; spolu súčinnosť pri zadefinovaní špecifikácie opisu predmetu zákazky, 
podmienok účasti uch ádzačov a stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

c) Na základe predložených žiadostí o vysvetlenie vypracovanie odpovede pre záujemcov; 
d) Vypracovanie podkladov pre menovanie členov komisie na vyhodnotenie ponúk vr. čestného 

vyhlásen ia pre členov komisie; 

e) Vypracovanie potvrdenia o prevzatí ponuky; 
f) Účasť a organi zovanie otvárania ponúk za možnosti účasti uchádzačov, spracovanie zápisnice 

z otvárania ponúk a zaslanie uchádzačom; 
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g) Preštudovanie ponúk a vypracovanie podkladov pre vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
uchádzačov vo verejnom obstarávaní, vypracovanie návrhu zápisnice o splnení podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní pre komisiu, vypracovan ie návrhu oznámenia o vylúčení 

uchádzača; 

h) Preštudovanie ponúk a vypracovanie podkladov pre vyhodnotenie požiadaviek vo verejnom 
obstarávaní, vypracovanie návrhu zápisnice zo splnenia stanovených požiadaviek vo verejnom 

obstarávaní, vypracovanie návrhu oznámenia o vylúčení ponuky; 
i) Vypracovanie dokladov pre vyhodnotenie ponúk podľa stanovených kritérií na vyhodnotenie 

ponúk, v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov; 
j) Zabezpečenie korešpondencie v prípade vysvetlenia predložených ponúk na základe požiadavky 

komisie na vyhodnotenie ponúk, vr. oznámenia o prípadnom vylúčení uchádzača, 

k) Vypracovanie návrhu zápisnice z vyhodnotenia ponúk, vypracovanie návrhu oznámenia -
informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk s odôvodnením; výzva úspešnému uchádzačovi 
za účelom uzavretia zmluvy v súlade so zákonom o VO a úspešnej ponuky; 

l) Vypracovanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do Vestníka verejného 
obstarávania resp. podanie informácie o uzavretí zmluvy na Úrad pre VO 

3. Mandatár sa ďalej zaväzuje, že všetky návrhy písomných dokladov predloží mandantovi na odsúhlasenie. 

Čl. 111 
Odplata a platobné podmienky 

l) Odplata za činnosti uvedené v Čl. ll tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán pod ra zákona č. 
18/1996 Zz. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok. 

2) Odplata mandanta za činnosť uvedenú v čl. ll tejto zmluvy predstavuje sumu 
Za vykonanie prieskumu trhu- zákazka s nízkou hodnotou za 1 VO- 300,00 Eur 
Za vykonanie podprahovej zákazky za 1 VO - 900,00 Eur. 
Mandatár nie je platcom DPH. 
V prípade uplatnenia bodu 1.3 v čl. ll. tejto zmluvy bude odplata mandatára za činnosť v závislosti od 
použitého postupu verejného obstarávania a to podra bodu 2 tohto článku. 

3) Odplata mandatárovi bude uhradená na základe faktúry, vystavenej mandatárom na základe mandantom 
potvrdeného protokolu o výkone činností. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu. Faktúra 
je splatná 30 dní od obdržania mandantom. 

Čl. IV 
Čas plnenia zmluvy 

l) Činnosti uvedené v čl. ll t ejto zmluvy vykoná mandatár od termínu uzavretia tejto mandátnej zmluvy do 
odoslania informácie o uzavretí zmluvy s tým, že taktiež sp lní všetky svoje povinnosti vyplývajúce 
z dodržania lehôt uvedených v zákone o VO pre použitý postup zadávania zákazky. 

2) Mandatár sa zaväzuje dodržať lehoty a vykonať činnosti v bode l) za podmienky, že mandant mandat árovi 
odovzdá potrebné podklady pre výkon predmetu zmluvy (najmä podklady pre rozsah projektovej 
dokumentácie stavby, definovanie predmetu zákazky, požiadavky pre jeho zhotovenie a pod.) a bude 
ústretový pri prerokovávaní spracovaných materiálov mandatárom. 

Čl. v 
Sankcie 

1) Za nedodržanie lehôt podra čl. IV. t ejto zmluvy sa mandatár zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške O, 
05% z odplaty podra čl. 111 bod 2 tejto zmluvy za každý deň omeškania, ktorá sa uplatní odpočtom 
z fakturovanej odplaty. 

2) Za nedodržané lehoty splatnosti faktúry mandant sa zaväzuje uh radiť úroky z omeškania vo výške 0,05% 
z fakturovanej odplaty za každý deň omeškania. 

Čl. Vl 

Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

1) Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona o VO a súvisiace 

predpisy, všeobecné záväzné predpisy a ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi 

a pokynmi mandanta. 
2) V prípade predloženia žiadosti o nápravu navrhne mandatár mandantovi možnosti ďalšieho postupu vo 

verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o VO. 
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Čl. VIl 

Spolupôsobenie a podklady mandanta 
l) Plnenie predmetu tejto zmluvy podl'a čl. ll tejto zmluvy uskutoční mandatár podľa podkladov, ktoré 

mandant odovzdá mandatárovi a ktorých poskytnutie je závislé od mandanta. Za správnosť a úplnosť 

týchto podkladov zodpovedá mandant. 
2) Plnenie predmetu tejto zmluvy zabezpečí mandatár na základe podkladov poskytnutých mandantom. Ak 

v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne ďalšia potreba poskytnutia podkladov, mandant sa zaväzuje 
tieto podklady na základe reálnej požiadavky mandatára v rámci spolupôsobenia poskytnúť. 

3) Mandatár vyhlasuje, že si nebude uplatňovať náklady súvisiace s výkonom predmetu zmluvy. 
4) V priebehu plnenia tejto zmluvy sa bude mandatár zúčastňovať konzultácií s mandantom na základe jeho 

výzvy. 
S) V prípade obdržania žiadosti o nápravu v priebehu verejného obstarávania mandant okamžite o tom 

upovedomí mandatára tak, aby bolo možné vykonať potrebné úkony v lehotách, vyplývajúcich zo zákona 
o VO. Pokia l' tak mandant neurobí, mandatár nepreberá zodpovednosť za nedodržanie predpísaných lehôt 

podľa zákona o VO. 

Čl. VIli 

Zodpovednosť za škodu 
l ) Mandatár nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená použitím podkladov prevzatých od mandanta 

a mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozorní 

mandatára a t en na ich použití trval. 

Čl. IX 
Zmena záväzku 

l) Ak vzniknú zo strany mandanta nové požiadavky po uzavretí zmluvy, ktoré nie s§ v zmluve uvedené, 

mandatár sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku a to dodatkom k tejto zm luve. 
2) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozporov oh ľadne zmeny alebo zrušenia záväzku, vzájomnou 

dohodou určia tretiu osobu, ktorej predložia predmet sporu. Ak nedôjde k dohode, bude predmet sporu 
predložený súdu. 

Čl. X 
Osobitné ujednania 

l) Len mandant má právo menovať členov komisie na vyhodnotenie ponúk, ktorí sa zúčastn ia činnosti tejto 

komisie. 
2) Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí s odbornou starostlivosťou a k spokojnosti 

mandanta. 
3) Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktorí zistil pri zariaďovaní záležitostí a ktoré 

môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 
4) Mandatár sa nesmie od pokynov mandanta odchýliť, ak to zakazuje mandátna zmluva alebo mandant. Ak 

mandatár túto povinnosť poruší a poškodí mandanta, zodpovedá za spôsobené škody mandantovi. 
5) V prípade, že právny vzťah založený touto zmluvou skončí pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva 

uzavretá, za činnosť riadne uskutočnenú do jej skončenia má mandatár nárok na úhradu nákladov účelne 
a preukázatel'ne vynaložených a súvisiacich s predmetom tejto zmluvy podľa Obchodného zákonníka. 

6) Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, s ktorými sa 
oboznámia pri plnení predmetu tejto zmluvy a týkajúcich sa predmetu zákazky s tým, že informácie 
a materiály nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú poskytnuté tretej osobe. 

Čl. Xl 
Záverečné ustanovenia 

l) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu, je uzavretá na dobu neurčitú do vyčerpania finančného 
limitu 10 000 Eur bez DPH. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom 

sídle mandanta. 
2) Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia prísl. ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich 

platných právnych predpisov SR. 
3) Tát o zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých mandant obdrží tri vyhotovenia a mandatár 

jedno vyhotovenia. 
4) Túto zmluvu je možné meniť iba píso mne vzájomne odsúhlasenými dodatkami. 
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5) Účastn íci svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy a prehlasujú, že túto 
zmluvu riadne prečítali a že táto zmluva nebola uzavieraná v t iesni ani za inak nevýhodných podmienok. 

------

M. hl . hd . ,j . :f.J.O?'":J  V IC a OVClaC , na ................

Mandatá r: Ing. Igor Bajužík 
g. Igor Bajužík 
ul. J. Hollého 171/54 

C 071 01 Micl;alovce 
l 0:42108365, DIČ: 1024033747 

tJ (J C ;;r~..v r?C i1 . ,c . .5. 2# /..1 V ................................ , dna .. ................ . 

Mandant: Štefan Czinke, starosta 
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