
MANDATNA ZN'{LUVA
gzavretápodťa $ 566 a nasl. obchodného zákonníka

č. zmluvy: I-6t5l2010

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Mandant:

obec Dojč
obecný úrad Dojč 126,906 02 Dojč
IČo: ootogsog
DIČ2o21063693
zastípený: Ing. Katarína Jankovičová, starostka obce
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, ě.ú.: 260190300 1 /5600

ďďej ako,,Mandant"

l.2. Mandatiár:

Star EU, a.s.
Vlčkova 51, 811 04 Bratislava
lČo lologsls
DIČ 2o22288048
tČ opn: sK2O22288o48
údaje z oR: zapísanáv oR vedenom okresným súdom BA I, oddiel Sa, vl. č. 4010/8
zastúpený: Mgr. Jana Tomďiková, člen predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.' č. úětu: 66294o2o04llln

ďalej ako,,Mandatár'!
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I. PRBAMBULA

Mandant na uzavretie tejto zmluvy pouŽil postup zadávania zákaziek s nízkymi
hodnotami podťa ustanovenia $ l02 zákona č.2512006 Z. .z. O verejnom obstarávaní
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. PRBDMET PLNENIA

2.I. Mandatár sa zav'azuje, že zatiadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a za
odplatu pre mandanta Vjeho mene a na jeho účet marketingové amanažérske služby pre
projekt

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Doj č

v tomto rozsahu:

2.I] externý manažment, vypracovanie akontrola žiadostí o platby, správy a monitorovanie
projektu až po záverečnú monitorovaciu správu

2.2 Mandant sa zavázuje vytvoriť podmienky
dojednané v tejto zmluve riadne a včas plniť a za
odplatu v dohodnutej výške a v termínoch platby.

III. TERMIN A MIESTO PLNENIA

3.t Miestom poskýnutia služby je obecný úrad Dojč t26,906 02 Dojč

3.z Táto zmluv asauzatvára na dobu určitú a to do splnenia všetkých závázkovzmluvných
strán vyplývajúcich z tejto zmluvy.

na to, aby mandatár mohol činnosti
uvedené činnosti zaplatiť mandatárovi

IV. CENA A PLATOBIYE PODMIBNKY

4.t Cenaza vykonávanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
$3 zákona č,. 1811996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF
sa vykonáv a zákon č.l8l 1996 o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2 Cenaza vykonanie činností podťa č1. tr. tejto zmluvy je dohodnutá v Sume

strán podťa
SR, ktorou

bez DPH:
I97o DPH:
Celkom s DPH:

L2.74o,00 €
2.420,60 €

15.160,60 €

4.3 K úprave ceny dohodnutej podťa bodu 4.2. móŽe dÓjsť len z dÓvodu a v rozsahu
Zmeny sadzieb dane z pridanej hodnoty a z dÓvodu Zmeny rozsahu činnosti mandatára.

4.4 Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v bode 4.2. tejto zmluvy na zál<Lade
faktúr mandatátra, ktoré vystaví po vykonaní nasledovných čiastkových plnení:
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zavypracovanie monitorovacích správ _ priebežných - spolu

zavypÍacovanie l.ZoP

3.500,-€(+DPH)

2.500,-€(+DPH)

zavypÍacovanie z.Žop

za vypr acovanie 3 . (záv ereěne| ŽoP

v nadváznosti na plnenie predmetu zmluvy v súlade s bodom 2.1.1

4.4.2
po ukoněení projektu a vypracovaní závereěnej monit. správy

2.500,-€(+DPH)

2.5oo,-€(+DPH)

4.6

L740,-€(+DPH)

4.5 Faktúry budú obsahovať nasledovné náleŽitosti: označenie ,,faktúra" ajej číslo,
registračné číslo zmluvy a deň jej podpisu, predmet zmluvy a deň jeho splnenia, deň
odoslania faktúry a lehotu splatnosti, označenie banky a číslo účtu, celkovú fakturovanú
čiastku a ná]ežitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, k faktúre bude priloŽený rczpis
činností mandatára.

Lehota splatnosti faktúr je 90 dní odo dňa doručenia (odovzdania) mandantovi.

v. ZoDPovEDNosŤ ZA VADY, zÁnur.L

5.1 Mandatár zodpovedá Za to, že záLežttosti mandanta dohodnuté v zmluve sú
zabezpečené podťa tejto zmluvy a v súlade so všeobecnými záváznými predpismi.

5.2 Mandatár bude pri zabezpeěovaní činností podťa tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta
a podťajeho pokynov, zápisov a dohÓd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade
s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých organov štátnej správy.

5.3 Mandatár bude informovať mandanta o všetkých dÓležitých skutočnostiach
súvisiacich s výkonom jeho činnosti odosielaním kópii dÓležitej obchodnej a inej
korešpondencie.

YI. Z^vunnčrvÉ UsTANovENIA

6.I V ostatných touto zmluvou neupravených vzťahoch sa budú zmluvné strany riadiť
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonnka.

6.2 Meniť, doplňovať, alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú vyhotovené so súhlasom obidvoch strán a podpísané
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

6.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden pre mandatára a tri pre
mandanta.
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6.4 Táto zmluva je platná dňom podpísania zmluvnými stranami a účinná po kontrole
procesu verejného obstarávania a po uzawetí zmluvy medzi mandantom (ako žiadateťa NFP)
a MVRR SR.

V Bratislave' dňaL0 0s r0llQ) V Dojči, ar" ...fl.o.'.'?. :.lpp.....

ffi
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