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^o"s-N't3ř''' Mandátna zm|uva č. 141201,0

Mandant:
so sídlom:
zastúpená:
ICO:
otČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
ďalej len,,mandant"

Mandatár:
so sídlom:
zastúpený:
ICO:
DIČ:
tČ opH:
bankové spojenie:
číslo účtu:

obec Dojč
obecný urad Dojč, Dojě l25, 906 02 Dojč
Bc. Katarína Jankovičová' starostka obce
00 309 508
2021063693
Dexia banka Slovensko, a.s. Senica
2601903001 15600

a

TENDER PROFIT, s.r.o.
Pribinova 25, 8II 09 Bratislava
Mgr' Michal Reichelt, konateť spoločnosti
31 344 917
2020839249
$K2O2O83g24g
Tatra banka, a.s.
2627188034/1100

spoločnosť zapisaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I.,

oddiel: Sro, vložka číslo: 4573lB
ďalej len,,mandatáro'

azatvárajú podl'a $ 56ó a nasl. zákona č. 513/1991Zb. obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov túto mandátnu zmluvu :

CI. L
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavázuje, že bude pre mandanta na jeho účet uskutočňovať za odplatu činnosti
uvedené v tejto zmluve a mandant sazavázu;e zaplatiť mandatárovi zato dohodnutú odmenu.

CI.II.
Rozsah uskutočňovaných činností

1. Mandatrár sa zavázuje vykonávať pre mandanta nasledovnú činnosť _ v mene mandanta

zabezpečiť postup verejného obstarávania podťa ákona č,. 2512006 Z' z' o verejnom
obstarávaní a o Zmene a doplnení niektoných zákonov v zneni neskorších predpisov, kde
mandant vystupuje ako verejný obstarávateť, na ýber externého manažmentu,

dodávatel'a na uskutočnenie stavebných prác a stavebného dozoru pre projekt:

,,Revitalizácia verejných priestranstiev obce Dojč" a kódom projektu ITMS
NFP2214012037r.



2. Mandatár je oprávnený vykonávať úkony spojené s činnosťou podl'a bodu l. tohto článku
na základe splnomocnenia' ktoré tvorí Prílohu č. 1' tejto mandátnej zrrrluvy.

CI.III.
odmena mandatára a jej splatnosť

Mandant sa zavázuje zaplatiť mandatarovi za všetky činnosti vykonané pre mandanta
podťa článku II' tejto zmluvy odmenu vo vyške 3.032,17 € (slovom: tritisíc tridsaťdva
I7ll00Eur) (9l.347,15 sK) vrátane DPH' odmenazahÍňa uŽ všetky náklady mandatiíra'
ktoré účelne vyna\oží pri plnení svojich činností. DPH bude zičtovaná v súlade so
zákonom o DPH v znení neskorších predpisov.

Platba odmeny podl'a bodu 1. tohto článku bude realizovaná:

a. 1'000,00 € (slovom: jedentisíc Eur) (30.126,00 SK) vrátane DPH, do 10
kalendárnych dní po vyhlásení verejnej siÍaže vo Vestníku verejného obstarávania.
Zmluvné strany sa dohodli' že k tomuto dátumu dochádza k uskutočneniu
čiastočného zdaniteťného plnenia a mandatárom bude lystavená faktúra _ daňový
doklad s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia mandantovi.

b. 3.032,17 € (slovom: tritisíc tridsaťdva I7l100 Eur) (91.347,15 SK) vrátane DPH'
znížená o platbu odmeny podťa bodu 2. časti a) tohto článku. Nárok na vyplatenie
vzniká mandatárovi až po zrealizovaní verejného obstarávania a odovzdaní
kompletnej dokumentácie mandantovi týkajúcej sa verejného obstarávania. Zm\uvné
strany sa dohodli' že k uvedenému termínu bude mandatárom vystavená faktúra -
daňoý doklad s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia mandantovi.

Za platbu odmeny podl'a bodu 2. časti a) tohto článku sa mandatár zavázuje vykonať pre
mandanta prípravu tendrovej dokumentácie a vyhlásenie íerejnej silťaŽe vo Vestníku
verejného obstarávania'
Na platbu odmeny podťa bodu 2' časti b) tohto článku vzniká mandatárovi nárok po
ukončení siťaže, pričom ukončením siťaže sa myslí zverejnenie víťaza vo Vestníku
verejného obstarávania' pri verejných obstarávaniach ktorých ýsledky sa nezverejňujú
vo Vestníku verejného obstarávania, vzniká mandatárovi nárok po odovzdaní celej
originálnej dokumentácie predmetného verejného obstarávania mandantovi.

V prípade' ak mandant neuhradí odmenu podťa bodu 2. tohto článku zmluvy v uvedenej
lehote, je mandatár od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od mandanta úrok
z omeškania vo rnýške 0,05 yo zakaždý deň omeškania až do zaplatenia odmeny.

čt. rv.
Trvanie a zánikzmluly

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorej dížka 1e viazaná na dobu od uzavretia tejto
zmluvy po ukončenie realizácíe činností uvedených v článku II. bod 1. tejto zmluvy,
pričom ukončením realizácie činnosti Sa rozumie podpísanie zmluvy o dielo
s dodávatel'om do 60 dní po ukončení avyhlásení víťazasuťaže a odovzdaní kompletnej
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3.

1.



2.

2.

J.

4.

dokumentácie mandantovi, týkajúcej sa verejného obstarávania najneskÓr do 5 dní po
ukončení verejného obstarávania.

Táto zmluva mÓže zanikn uť na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, alebo
na základe písomnej rnýpovede za podmienok uvedených v bode 3. tohto článku tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dóvodu. Pri takejto
qýpovedi musí bý dodrŽaná jej písomná forma. Výpovedná lehot'a je trojmesačná
azačína plynúť v prvy deň mesiaca nasledujúceho po mesiací, v ktorom bude ýpoved'
doručená druhej zmlurmej strane.

čt. v.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Mandant je povinný včas poskytnút' podklady a informácie potrebné pre zabezpečenie
činností mandaÍára uvedených v čl. II. bod 1. tejto zmluvy'

Mandant v plnom rozsahu zodpovedá za dodanú projektovú dokumentáciu ako aj vykaz-
výmer, ktoré sú súčasťou podkladov a informácií potrebných pre zabezpečenie činností
mandatára uvedených v č1. il. bod 1. tejto zmluvy.

Mandatiár je povinný postupovať pri uskutočňovaní činností v prospech mandanta s

odbornou starostlivosťou' Pokial' pri uskutočňovaní činností uvedených v čl. II. budú
potrebné odbornosti, ktoré mandatár nie je oprávnený vykonávať, mandant poveruje
mandatára kzabezpečeniu odborne spósobilej osoby, bez navýšenia odmeny uvedenej
v čl. ilI. tejto zmluvy.

Mandatár sa zavázýe oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariad'ovaní
zá|ežitosti v prospech mandanta, vykonať verejné obstarávanie avybrať najvhodnejšieho
dodávateťa pre mandanta.

Mandatar je povinný postupovať pri vykonávaní činností podťa tejto zmluvy v súlade
s pokynmi a záujmami mandanta a ním poverených osób v rozsahu predmetných
zákonov'

Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch, ktoré sú obsiahnuté
v dokumentoch tvoriacich predmet zmluvy, alebo o iných skutočnostiach s ktoqými príde
pri plnení predmetu zmluvy do styku'

Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa

dozvedel pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením, a to a1 po zániku tejto
zmluvy.

Mandatár zodpovedá za všetky podklady, ktoré mu boli mandantom zverené na ýkon
činností uvedených v článku II. tejto zmluvy a po ukončení verejného obstarávania je
povinný ich mandantovi vrátiť.
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9. Mandatar zodpovedá v plnom rozsďtu za sankciq ktorá by bola uložená mandantovi na

základe ýsledku kontroly procesu verejného, obstarávania poskytovateťom NFP _

MVRR sn., .o",ut'u poará ei' II. bod 1., alebo Úradom pre verejné obstarávanie'

1.

Čt. vl.
Zíverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť a úěinnosť dňom jej podpísaniaoboma zmluvnými

stranami.

Kažďý dodatok k tejto zmluve mÓže byť vykonaný iba na základe vzájomnej dohody

oboch zmluvných strán písomnou formou'

V prípade, že téúozmluva nestanovuje inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán

príslušnými ustanoveniami obchodňého zákonníka v platnom zneni a inými všeobecne

záv ámý mi právnymi predpismi.

Táto zmluva má 4 strany a je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú

stranu.

Zmlwné strany na znaksúhlasu s' touto zmluvou, ju ako prejav svojej slobodnej 
-a 

u.ážnď1

vÓle' určite u oo^irt"rne, nie v tiesni a nie 
-za 

nápadne neýhodných podmienok'

vlastnoruěne podpisujú.

V BratiŠlave, dňa 1102'2010

'E}F,.EL !l?51';"='!"' a1n 11 Bratislava

iŤ8",';ae3;jÁ

Mgr. Michal Reichelt
konatel' spoločnoŠti
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ičová



udeQe vsúlade sustanovením $ 568 ods. 3) zěkona ě.5l3/l99l Zb. vznení neskorších
predpisov (obchodný zákonník) toto

Mandant:
so sídlom:
zastúpená:
ICO:
DIČ:

Mandatárovi:
so sídlom:
zastúoenÝ:
ICO:
DIČ:
tČ opH:

PRÍLoHA č. 1
k mandátnej zmluve ě' 1412010

obec Dojč
obecný úrad Dojč, Dojč l25' 906 02 Dojč
Bc' Katarína Jankovičová, starostka obce
00 309 508
2021063693

PLNOMOCENSTVO

TENDER PROFIT, s.r.o.
Pribinova 25,81I 09 Bratislava
Mgr' Michal Reichelt, konateť spoločnosti
3t 344 917
2020839249
sK2020839249

na základe mandátnej zmluvy č,. 14/2010, aby v mene mandanta mohol uskutočňovať všetky
úkony spojené so zabezpečovaním procesu verejného obstarávania podl'a zákonač.2512006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o ZÍnene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov,
kde mandant vystupuje ako verejný obstarávatel', na výber externého manažmentu, dodávatel'a na
uskutočnenie stavebných prác a stavebného dozoru pre projekt: ,,Revitalizácia verejných
priestranstiev obce Dojč" akódom projektu ITMS NFP22140120371pre stavbu uvedenú
v č1. IL bod 1. mandátnej zrnluvy, !_su zmlúv s víťamými uchádzačmi.

V Dojči, dňa 11.02.2010

Splnomocnenie prijímam

V Bratislave, dňa l1.02.2010

TENDER PROFIT,s.r.o.
Pribinova 25, P.O.Box 34

810 11 Bratislava
ICp: 31 344 917
Dlc: 2A20839249

Manda

Mgr. Michal Reichelt, konateť spoločnosti


