
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného
obstarávania

uzatvorená podľa § 566 a nasl zákona č 513/1991 Zb Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov

Mandant:
Názov organizácie
Sídlo organizácie
Štatutárny orgán
Bankové spojenie
IBAN.
IČO
mč

Mandatár:
Názov orgaruzácie:
Sídlo organizácte
Štatutárny orgán
Bankové spojenie
IBAN
IČO
mč
email

Článok l 
Zmluvné strany

Mesto Bytča
Námestie SR 1,014 Ol Bytča
Ing Miroslav Mmárčik, primátor mesta
VÚB Banka, as.
SKI002000000003763845953
00321192

2020626399

Tender-servis s r.o.
Horelica 456,02201 Čadca
Mgr Ján Jarošík
VÚB Banka, a s
SK6102000000004169411 153
52584127
2121073196
tenderservIs sro@gmall com

sa dohodli na uzatvorení tejto mandátne] zmluvy (ďalej len "zmluva")

Článok II.
Predmet zmluvy

1 Predmetom tejto zmluv)' Je závazok Mandatára poskytnúť Mandantovi odborné poradenské a
konzultačné služby a vykonávať čmnosti v oblasti verejného obstarávania pre zákazku
verejného obstarávania s názvom "Výstavba športovej haly v meste Bytča" tak, aby tieto
boli vykonané v súlade s zákonom č 343/2015 Z z o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" v príslušnom
gramatickom tvare) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len
"poskytovanle služieb") a závazok Mandanta zaplatiť Mandatárovi za poskytovame služieb
dohodnutú odmenu.

2. Poskytovarue služieb zahŕňa všetky úkony spojené S realizáciou verejného obstarávania na
základe zákona o verejnom obstarávaní, od Ich prípravy, vyhláserua, až po Ich ukončenie tak,
aby splňah podmienky stanovené zákonom o verejnom obstarávaní a iných všeobecne
závazných právnych predpisov, najma poradenstvo a realizáciu verejného obstarávama
zákazky uvedenej v odseku l tohto článku a to v zmysle platného zákona o verejnom
obstarávaní a to v spolupráci so zamestnancami určenými Mandantom Mandatár zodpovedá
za výkon svojich čmnosti podľa tejto zmluvy
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Článok III.
Odmena

1 Mandant sa zaväzuje zaplatiť Mandatárovi za poskytovanie služieb v rozsahu podľa článku II
odmenu vo výške
a) Suma bez DPH 2 000,- EUR,
b) Sadzba DPH 20 %. 0,- EUR,
e) Suma s DPH 2000,- EUR

2. Odmena dohodnutá v Článku III odsek 1 tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady, ktoré Mandatár
nevyhnutne alebo účelne vynaložil pn poskytovaní služieb

3. Mandatár 111e Je platiteľom dane z pridanej hodnoty

4 Odmena dohodnutá v Článku III odsek 1 tejto zmluvy je splatná nasledovne
a) 50% dohodnutej odmeny, teda 1 000,- EUR po odoslaní oznámerua o vyhlásení verejného

obstarávania, výzvy na predkladanie ponúk alebo mého oznárnerua použitého ako výzva
na súťaž, Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnerue,

b) 50% dohodnutej odmeny, teda 1 000,- EUR po zverejnení mformácie o výsledku
vyhodnoterua ponúk v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre
verejné obstarávanie v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávania
a odovzdaní dokumentácie Mandantovi

S. Na jednotlivé splátky odmeny vystaví Mandatár Mandantovi faktúry v súlade s
príslušnými ustanoveniami právneho ponadku Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu podľa osobitných predpisov

6 Splatnosť faktúr vystavených na základe tejto zmluvy je do 14 kalendárnych dní odo dňa
doručerna faktúry Mandantovi

Článok IV.
Doba účinnosti zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 3042020 V prípade ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré
Mandatár nemohol pn realizácu zákazky s odbornou starosthvosťou predpokladať, do
ukončerua reahzácie zákazky Mandatár sa zavazuje vykonávať čmnosti podľa článku II tejto
zmluvy na základe požiadaviek Mandanta a to vždy na požiadame Mandanta a Mandant sa
zaväzuje zaplatiť za nadne a včas poskytnuté služby odmenu podľa článku III tejto zmluvy

Článok V.
Povinnosti zmluvných strán

1. Mandatár je povinný poskytovať služby na základe tejto zmluvy, pnčom Mandant určí SVOjho
zamestnanca (kontaktná osoba) na vykonávame úkonov v súvislosti s touto zmluvou VOČI
Mandatárovi

2 Mandatár je povinný poskytovať služby osobne a na účet Mandanta

3. Mandatár je povinný postupovať pn poskytovaní služieb s odbornou starosthvosťou, v záujme
Mandanta a podľa jeho pokynov

4 Mandatár je povinný oznámiť Mandantovi všetky okolnosti, ktoré Zistil pn poskytovaní
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služieb, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta

5 Od pokynov Mandanta sa Mandatár môže odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v
záujme Mandanta a Mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas

6 Mandant je povinný dať súhlas s odchýlením sa od už udelených pokynov, ak ho Mandatár
písomne upozornil na Ich zrejmú nevhodnosť, a to v lehote uvedenej Mandatárom

7 V prípade ak Mandant dá Mandatárovt pokyn na zrušenie použitého postupu zadávama
zákazky, ktorú Mandatár pre mandanta realizuje, je Mandatár povinný uskutočmť všetky
procesné kroky, ktoré vyžaduje zákon o verejnom obstarávaní PrI zrušení použitého postupu
zadávania zákazky Po odoslaní oznámenia, ktorým sa ruší použitý postup zadávarua zákazky
na uverejnerue Úradu pre verejné obstarávarne, je Mandant povmný zaplatrť Mandatárovi
polovicu odmeny Mandatára uvedenú v čl III bod 4 písm b)

8 V prípade ak Mandant dá Mandatárovi pokyn na zrušenie použitého postupu zadávarna
zákazky, ktorú Mandatár pre mandanta realizuje a zároveň žiada použitý postup zadávarua
zákazky znovu vyhlásrť, je Mandant povmný zaplatiť Mandatárovi polovicu odmeny uvedenej
v čl. III bod 4 písm a)

9 Mandant je povmný s Mandatárom spolupracovať, najma je povinný včas a riadne určit'
príslušnú kontaktnú osobu, odovzdať Mandatárovi podkladový materiál, doklady a
dokumenty a poskytnúť mformácie nevyhnutné na poskytovanie služieb Mandant je povmný
Mandatárovi dodať OpIS predmetu zákazky a obchodné podrnienky vo forme zmluvy

10. Dodržanie termínov je závislé od nadneho a včasného spolupôsoberua Mandanta Po dobu
omeškania Mandanta s poskytovaním spolupôsobenra rue je Mandatár v
oneskorení s plnením povmností len vo vzťahu k povinnosti, ku ktorej je nutné
spolupôsobeme Mandanta, s ktorým je Mandant v omeškaní

11 V rámci spolupôsobenia sa Mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne
Mandatárovi spoluprácu pn získavaní podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, VYjadrení a
stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnerua tejto zmluvy Toto spolupôsoberne
poskytne Mandatárovi pnebežne obratom vždy na žiadosť Mandatára v primeranej lehote
Mandatár je povinný požadovať a oznamovať Mandantovi potrebu spolupôsobenia
Mandanta vždy v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa nedostal do omeškania s
plnením SVOJIch povinností podľa tejto zmluvy

12 V prípade porušenia povinnosti Mandatára v zmysle tejto zmluvy, zodpovedá Mandatár za
škodu tým spôsobenú Mandantov: do výšky dohodnutej odmeny uvedenej v čl III tejto
zmluvy, ktorú sa zavazuje v celosti nahradiť Mandantovi

13 Mandatár nezodpovedá za škody, ktoré boh spôsobené použitím podkladov a informácii
poskytnutých Mandantom alebo v dôsledku pokynov Mandanta a Mandatár am pn vynaložení
všetkej odbornej starostlivost: nemohol ZIStIť Ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil
Mandanta a ten na Ich použití/uskutočnení trval

Článok VI.
Mlčanlivosť

1 Mandatár sa zavazuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel pn poskytovaní služieb a ktoré Mandant označil za dôverné
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2. Za dôverné skutočnosti sa považujú mforrnácie, ktoré súvrsia s činnosťou Mandanta a me sú v
obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byť podľa rozhodnutia Mandanta utajené, alebo
ktoré Mandant za dôverné výslovne označí

3. Povmnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku trvá aj po ukončení účmnosti tejto
zmluvy

4 Mandatár zodpovedá Mandantovi za zavinenú škodu, ktorá mu v súvislosti s porušením
povmnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku vznikla

Článok VII.
Ukončenie plnenia

1. Zmluvu Je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou Mandanta alebo
Mandatára

2 Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať Ak výpoveď
neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť dňom, keď sa o nej mandatár dozvedel alebo
mohol dozvedieť Od účinnosu výpovede Je Mandatár povinný nepokračovať v čmnostr, na
ktorú sa výpoveď vzťahuje Je však povmný Mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to,
aby sa zabrámlo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením čmnosti
súvisiacej so znaďovaním záležitosti Za činnosť nadne uskutočnenú do účmnosti výpovede
má Mandatár nárok na primeranú časť odplaty

3 Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesraci, v ktorom bola výpoveď doručená Mandantovi, ak z výpovede
nevyplýva neskorší čas Ku dňu účmnosti výpovede zaruká závazok Mandatára uskutočňovať
črnnosť, na ktorú sa zaviazal Ak by týmto prerušením čmnosn vznikla Mandantovi škoda, Je
Mandatár povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie Ak Mandant
tieto opatrenia nemôže urobiť am pomocou iných osôb a požiada Mandatára, aby Ich
urobil sám, Je Mandatár povinný Ich vykonať Za činnosť nadne uskutočnenú do účinnost,
výpovede má Mandatár nárok na pnmeranú časť odplaty

Článok VIII.
Doručovanie

1 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti spojené s touto zmluvou musia byť
doručené písomne druhej zmluvnej strane na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve V
prípade zmeny sídla je príslušná zmluvná strana túto zmenu písomne oznámiť druhej zmluvnej
strane v súlade s týmto článkom, mak sa na zmenu sídla z hľadiska doručovania písomností na
účely tejto zmluvy nebude pnhhadať

2 Všetky písomnosti SÚVISiace s touto zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručované
doporučene alebo osobne oproti písomnému potvrdemu doručenia V prípade osobného
prevzatia písomnosti sa bude písomnosť považovať za prevzatú dňom potvrderua jej prevzatia
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Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísarua zmluvnými stranarm a účinnosť dňorn
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s právnyrru predprsrru

2. Právny vzťah založený touto zmluvou sa nadi touto zmluvou a príslušnýrnr ustanovemarru
Obchodného zákonníka

3 Túto zmluvu Je možné rnemť a doplňať len so súhlasom oboch zmluvných strán, a to výlučne
číslovaným dodatkom v písomnej forme

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých Mandant obdrží jedno
vyhotovenie a Mandatár jedno vyhotovenie

5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvonh vážne a slobodne, že ustanovema zmluvy sú
pre ruch zrozurruteľné, že SI zmluvu prečitah, porozumeh jej obsahu a na znak súhlasu JU
vlastnoručne podpísah

Za Mandanta Za Mandatára
10 1 /),17'V BytČI dňa [)v . tA--';:...-U -11 ~ 7r;~ 7 r: 
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Ing MIroslav Mmárčik
primátor

Mgr Ján Jarošík
konateľ

; r 

/
, !

5


