
MANDÁTNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 566 až § 576 zákona č.  513/1991  Zb.  (Obchodného zákonníka) v znení neskoršĺch predpisov

čl.  1. ZMLUVNÉ STRANY

Názov:

Sídlo:

Zastúpená:
IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Čl,slo  účtu:

lBAN:

(ďalej len „mandant")

Obchodné meno:
Sĺdlď
Zastúpený:
Názov banky:
Čĺslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ  DPH  :
Regístrácja:

(ďalej len „mandatár")

Obec Rudňany
Rudnňany 234, 053 23  Rudňany
Miroslav Blišt'an, starosta obce

00329533
2020717842
vÚB a.  s.

24120592/0200
SK0302000000000024120592

eBIZ Consulting  s.r.o.
Lehotského  1,  811  06 Bratislava
lng.  Boris  Kordoš,  konatel'
Tatra banka, a.s.
2928894389/1100
47151528
2023771420
nie je platcom  DPH
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava  1.,  oddiel Sro,  vložka č.89186/B

V  prĺpade,   ak  sa  v  zmluve  vyskytuj.e   pojem   "verejný  obstarávateľ',   rozumie  sa   ni'm   mandant  v  postavení
verejného  obstarávateľa  v  zmysle  zákona  č.   343/2015  Z.  z.   o  verejnom  obstarávanĺ  a  o  zmene  a  doplnenĺ
niektorých zákonov v znení neskoršĺch predpisov (ďalej  len  ''zákon o verejnom obstarávanĺ").

2.2

zmiuvnésastranydohodhcž:.#.a:dEtEPz±Ep=dETeEoukvdšhodnutýchvtejtozmiuvepremandanta
vykoná   realizáciu  a činnosti  vo  verejnom  obstarávanĺ  a   uskutočnĺ  prĺpravu  a   kompletný  priebeh
verejného  obstarávanja   podl'a  zákona  č.   343/2015  Z.   z.   o  verej.nom  obstarávanĺ  a  o  zmene  a
doplnení niektorých zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov.

Predmetomzakázkyje:RekonštrukciaamodernizáciaverejnéhoosvetleniavobciRudňany

Pri postupoch v zmysle zákona o verejnom obstarávanĺ budú vykonané naj.mä nasledujúce činnosti:
Komplexná    poradenská    čmnosť   pre   zabezpečenie   verejného   obstarávania,    určenie    metódy
a postupov verejného obstarávania v potrebnom  rozsahu  a realjzácia verejného obstarávania  podl'a
zákona o verejnom obstarávanĺ,
Komplexná  organizácia,  administrácja,  realizácia  a  priebeh  zvoleného  postupu  v zmysle  zákona  o
verejnom obstarávanĺ,  t.j.  naj.mä:
a)    vypracovanje    oznämenia    o    vyhlásenĺ    verejného    obstarávania    do    Vestníka    verejného
obstarávania,
b)  vypracovanie  komplexných  súťažných  podkladov  podľa  zákona  o  verej.nom  obstarávani' vrátane
obchodných  podmienok  pre  návrh  zmluvy,  ktorá  bude  výsledkom  procesu  verejného  obstarávanja
pre uchádzačov vo verejnom obstarávanĺ a potvrdenia o prevzatí súťažných podkladov,
c)  na  základe  predložených  dopytov  uchádzačov  vypracovanie  odpovedĺ  na  dopyty  k  súťažným
podkladom,
d) vypracovanie podkladov pre menovanie členov komisje na vyhodnotenie ponúk vrátane čestného
vyhlásenia pre členov komisie,



e) vypracovanie potvrdenia o prevzatĺ ponúk,
f) účasť a organizovanie otvárania obálok s ponukami,
g)   preštudovanie   ponúk,   ktoré   sú   predkladané   na   vyhodnotenie  a   vypracovanie   podkladov   pre
komisiu  na vyhodnotenie  ponúk,  tj.  preverenie splnenia  podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
kompletnosti ponuky, spracovanie oznámenia vylúčeným  uchádzačom,
h) vypracovanie oznámenia o poradí úspešnosti  ponúk s odôvodnením,
i) vypracovanie podkladov pre zrušenie vyhlásenej  metódy verejného obstarávania,  ak k nemu dôjde
v súlade so zákonom o verejnom obstarávanĺ,
j)  zastupovanie  mandanta  v  konaniach  týkajúcich  sa  verejného  obstarávania  po  udelenĺ  osobitnej
plnej  moci,
k) odovzdanie kompletnej dokumentácie za realizovanú zákazku mandantovi
1)  realizácia elektronickej aukcie
Všetky  návrhy  pĺsomných  dokladov  mandatár  predložĺ  mandantovi  vopred  na  odsúhlasenie  (napr.
oznámenie  do  vestnĺka  verejného  obstarávania,  súťažné  podklady,  menovanie,  čestné  vyhlásenie,
korešpondencia).

ČI.  111. ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Odplata    za    Činnosti    vykonané    mandatárom    pri    plnenĺ    predmetu    tejto   zmluvy   je    dohodnutá
nasledovne:
1  000,00  EUR
Odplata  za  jednotlivé  plnenia  v zmysle  predmetu  zmluvy  bude  mandatárovj  uhradená  na  základe
faktúr    vystavených     mandatárom    vtemĺnoch     po    mámom     uplynutí    termĺnov    umožňuj.úcich
uchádzačom    využiť    revĺzne    postupy    proti   výsledkom    verejného   obstarávania.    Faktúry    budú
obsahovať  náležitosti  podľa  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov.  Faktúra  je  splatná  v lehote
14 dnĺ od jej obdržania mandantom.

3.             Mandatár nie je platca  DPH.
4.             V odplate  dohodnutej   v bode   1   tohto  článku   sú   zahrnuté  všetky   materiálové   náklady   (cestovné,

telekomunikačné  poplatky  a pod.)   mandatára,   ktoré  v súvislosti  s poskytovaním  odbornej   pomoci
a služieb podľa tejto zmluvy vynaložĺ.

ČI. lv. ČAS PLNENIA ZMLUVY
DÍžka  trvania  zmluvy je  dohodnutá  do  ukončenia  súťaží  na  výber dodávateľa  zákazky  uvedenej.  v čl.
11,  ods.1  zmluvy.

Mandatár splní dohodnuté termíny a výkony za  podmienky,  že mandant včas   odovzdá   mandatárovi
potrebné    podklady    pre   výkon    predmetu   zmluvy   (najmä    podklady  pre  vypracovanie  súťažných
podkladov,    t.j.    podrobné    špecifikovanie   a    definovanie    predmetu    obstarávania,    k    nahliadnutiiu
potrebné   materiály   a   pod.)   a   poskytne   potrebnú   súčinnosť      pri   prerokúvaní   a   odsúhlasovaní
spracovaných  materiálov  mandatárom.  Prĺpadné  omeškanie  mandanta  pri  predkladanĺ  potrebných
podkladov sa premietne do termĺnov plnenia zmluvy,  s Čĺm  bude mandant súhlasiť.

Čl. V. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA šKODY
1.            V  prĺpade  nedodržania  zmluvne  dohodnutých  temínov  mandatárom  má  mandant  právo  požadovať

od  mandatára zmluvnú  pokutu  vo výške O,1°/o z dohodnutej  zmluvnej   ceny za  každý deň omeškania
a  táto  pokuta  bude  odpočĺtaná  z  fakturovanej  Čiastky,  pokiaľ  sa  zmluvné  strany  nedohodnú  inak  v
súlade s ČI.  lv.  ods.  2.

2.             V  prípade  omeškania  mandanta  s  úhradou  faktúry,   mandatár  má  právo  na  úrok  z  omeškania  vo
výške 0,1 °/o z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.

ČI  . Vl. SPÔSOB PLNENIA PREDIVIETU ZMLUVY
Pri  plnenĺ  predmetu  tejto  zmluvy  sa  mandatár zaväzuje  dodržiavať  ustanovenia  zákona  o  verejnom
obstarávaní a súvisiace predpisy,  všeobecne záväzné predpisy a ustanovenia tejto zmluvy a bude sa

Ľak:,:yvy#roedbzi:,k#sk#oTá:,upookdybnoTieTapnodma:fas,už,ebpodľateJtozm,uvysúpredmetomč,nnost,
mandatára,   ktorý  prehlasuje,   že  disponuje  takými  odbomĺkmi  a  odbornými  znalosťami,   ktoré  sú
k plneniu predmetu tejto zmluvy potrebné.
Mandatár  sa  zaväzuje  poskytovať  odbomú  pomoc  a služby  podľa  tejto  zmluvy  ihneď    po  zadanĺ
požiadavky mandanta.
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4.             Mandatár je  povinný  ihneď  oboznámiť  mandanta  o vzniku  akejkoľvk  udalosti,  ktorá  mu  bráni  alebo
sťažuje   poskytovať  odbornú   pomoc  a služby  podľa  tejto  zmluvy,   alebo  odovzdať  včas  prĺslušnú
pĺsomnú dokumentáciu.

Čl. Vll. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY MANDANTA
Plnenie   predmetu  tejto  zmluvy   podľa  Čl.   11.   uskutočnĺ  mandatár  podľa  podkladov,   ktoré  mandant
odovzdá   mandatárovi  v   lehote   min.   7  dnĺ   pred   uvažovaným  termĺnom   plnenia   (pre  spracovanie
návrhu  oznámenia  do  vestnĺka)   a   ktorých   poskytnutie  je  závislé  od   mandanta.   Za  správnosť  a
úplnosť týchto podkladov zodpovedá mandant.
Plnenie  predmetu  tejto  zmluvy zabezpečí  mandatár  na  základe  podkladov,  ktorých  prĺpadná  ďalšia
potreba   vznikne   aj   v   priebehu   plnenia   predmetu   zmluvy   a   ktorých   poskytnutie   je   závislé   od
mandanta.  Budú požadované mandatárom v rámci spolupôsobenia.
Zmluvné strany sa dohodli,  že požiadavky mandanta  na poskytnutie odbornej  pomoci a služieb podľa
tejto  zmluvy  musia  mať  pĺsomnú  formu.  Za  pÍsomnú  formu  sa  považuje  aj  požiadavka  doručená
elektronickými    prostriedkami.    Uvedená    foma    sa    nevzťahuje    na    požiadavku    na    poskytnutie
informácie,  alebo krátkeho poradenstva súvisiaceho s verejným obstarávanĺm,  ktorá bude   vybavená
telefonicky alebo e-mailom.

4.            V  priebehu   plnenia  tejto  zmluvy  sa   bude  mandant  zúčastňovať  konzultácií  s  mandatárom   podľa
vlastného uváženia a požiadavky,  prĺp.  na základe výzvy mandatára.

5.            V  prĺpade  uplatnenia  revíznych  postupov  a vysvetľovania  v zmysle  zákona  o verejnom  obstarávaní
mandant  bezodkladne  o  tom  upovedomí  mandatára  a mandatár vykoná  potrebné  úkony  v  lehotách
vyplývajúcich   zo   zákona   o   verejnom   obstarávaní.       Mandant   poskytne   mandatárovi   súčinnosť
v prĺpade   uplatnenia   revĺznych   postupov  a vysvetľovaní   pri   vypracovávanĺ  stanovĺsk  a odpovedí,
predovšetkým   v otázkach   týkajúcich   sa   predmetu   zákazky,   podmienok   účasti   a pod.   Pokiaľ  tak
mandant neurobĺ,  mandatár nepreberá zodpovednosť za nedodržanie predpísaných termĺnov.

Čl. VllI ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA
1.            Mandatár nezodpovedá za vady,  ktoré  boli  spôsobené  použitĺm  podkladov prevzatých  od  mandanta

a  mandatár  ani  pri  vynaložení  všetkej  starostlivosti  nemohol  zjsw  ich  nevhodnosť,  prĺpadne  na  ne
upozomil  mandanta a ten  na ich  použití trval.

2.             Prĺpadnú  reklamáciu  vady  plnenia  predmetu  tejto  zmluvy je  mandant  povinný  uplatnw  bezodkladne,
najneskôr  do   10   pracovných   dnĺ   po  zistenĺ   vady,   v   pĺsomnej   fome   adresovanej   mandatárovi.
Mandatár sa zaväzuje  po  uplatnenĺ  reklamácie  mandanta  reklamovanú  vadu  bezodkladne  odstrániť
na vlastné náklady.

3.             Pre  prĺpad,   ak  by  kontrolné  orgány  namietali  správnosť  zvoleného  postupu  a  činnostĺ  pri  výbere
zmluvného  partnera,  mandatár sa zaväzuje  bezplatne vypracovať na základe  požiadavky  mandanta
odbomé podklady pre odôvodnenie svojho postupu.

Čl.  lx ZIV]ENA ZÁVÄZKU
1.             Ak vzniknú zo strany  mandanta  nové  požiadavky po  uzavretĺ tejto zmluvy,  ktoré nie sú v tejto zmluve

2         ž#::Š, :fan#ffisrasadáa#ježeževpn;srtĺ5ä,d:a :omze#o:ávo#d:etozd:g:;koaTek#tzo"zŠ:,nuĺáe závazku
vyplývajúceho z tejto zmluvy,  uprednostnia  vzájomnú  dohodu  a rokovanie.  Až ak  nedôjde  k dohode,
bude predmet sporu predložený súdu.

čl. X OSOBITNÉ UJEDNANIA
1.             Mandant  je  povinný  menovať  členov  komisie  na  vyhodnotenie  ponúk,  ktorĺ  sa  zúčastnia  činnosti

tejto komisie.
2.             Mandant je  povinný zverejňovať  povinnosti  v profile verejného obstarávateľa vyplývajúce zo zákona

o verejnom obstarávaní.
3.             Mandatár   je   povinný   postupovať   pri   zariaďovanĺ   záležitostĺ   s   odbomou   starostlivosťou   a   k

spokojnosti mandanta.
4.             Mandatár je  povinný  oznámiť  mandantovi  všetky  okolnosti,  ktoré  zistil  pri  zariaďovaní  záležitostí,  a

ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
5.             Mandatár sa nesmie od pokynov mandanta odchýw. Ak mandatár túto povinnosť poruší, zodpovedá

za spÔsobené škody mandanta.
6.             Mandatár zodpovedá za škody na veciach prevzatých od mandanta.
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Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  budú  zachovávať mlčanlivosť o  údajoch  a  skutočnostiach,  s  ktorými
sa  oboznámia  pri  plnení  tejto  mandátnej  zmluvy  a  týkajúcich  sa  predmetu  obstarávania  s  tým,  že
nebudú použité na akýkol'vek iný než zmluvný účel a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Tátozmiuvasauzatváranag:.bux:-rč=úRd:Au#o]nEčezn=±=tžžYenavýberdodávateľazákazkyuvedenej
v  ČI.11,  ods.   1  zmluvy.

Mandant  môže  zmluvu  kedykoľvek  Čiastočne  alebo  v  celom  rozsahu   pĺsomne  vypovedať  aj  bez
uvedenia dôvodu.
Ak výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť,  nadobúda účinnosť dňom,  keď sa o nej mandatár dozvedel
alebo  mohol  dozvedieť,  najneskôr  doručením  pÍsomnej  výpovede  na  adresu  uvedenú  v  ČI.  1.  tejto
zmluvy.
Od  Účinnosti  výpovede je  mandatár povinný  nepokračovať v čjnnosti,  na  ktorú  sa výpoveď vzťahuje
okrem činnostĺ,  ktorých  priebeh  nemôže ovplyvniť.  Je však povjnný mandanta  upozorM na opatrenia
potrebné  na  to,  aby  sa  zabránilo  vzniku  škody  bezprostredne  hroziacej  mandantovj  nedokončeni'm
alebo prerušením Činnosti súvisiacej so zariaďovanĺm záležitostĺ.

5.            Za   činnosť  riadne   uskutočnenú   dá   účihnáštľ`v-ýó.óJ:ä'e`Lúvá-.handatár  nárok   na   primeranú   časť
odplaty.  Primeranou  časťou odplaty sa  rozumie 60% po schválení súťažných  podkladov mandantom
a zverejnenĺm  zákazky  vo  vestníku  verejného  obstarávania,  40%  po  vyhodnotenĺ  ponúk,  resp.  po

6            Le:ľáá:áĺrel:kôtžoen,:kmeíuavuukc|;somne   vypovedat,   s   úč,nnosťou   ku   koncu   ka,endárneho   mes'aca
nasledujúceho  po  mesiaci,  v  ktorom  bola  výpoveď doručená  mandantovi,  ak z  výpovede  nevyplýva
neskoršĺ  Čas.

7.             Ku  dňu  účinnosti  výpovede  zaniká  záväzok  mandatára  uskutočňovať činnosť,  na  ktorú  sa  zaviazal.
Ak  by  týmto  prerušením  čjnnosti  vznikla  mandantovi  škoda,  je  mandatár  povjnný  ho  upozornjť,  aké
opatrenia  treba  urom  na  jej  odvrátenje.  Ak  mandant  tieto  opatrenia  nemôže  urom  ani  pomocou
iných  osôb  a  požiada  mandatára,  aby  ich  urobH  sám,  je  mandatár  na  to  povinný  podľa  podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.

Tátozm,uvanadobúäa,.pŤa,!:ovsäEňoo:Ee:NPEdg,?a:ÍNogržvEn±#m,zástupcam,obochzm,uvných
strán a   účinnosť deň  po dni zverejnenja.
Táto  zmluva  je  vyhotovená  v  troch  vyhotoveniach,  z  ktorých  po jej  podpísaní  obdržĺ  mandant  dve
vyhotovenia a mandatár obdrží jedno vyhotovenie.
Túto   zmluvu   je   možné   meniť   a   dopíňať   iba   pĺsomnými   vzájomne   odsúhlasenými   dodatkami

P.Qdpís?rými zástupcami obidvoch zmluvných strán.4.             Učastníci svojimi v,astnoručnými  podpj_shi`óät;i'd_ZL'jú  autentičnosť tejto zm,uvy a  preh,asujúje túto
zmluvu   riadne   prečĺtali   a   že   táto   zmluva   nebola   uzavieraná   v   tiesni   ani   za   inak   nevýhodných
podmienok.

5.            Mandant  sa  zaväzuje,  že  akceptuje  autorské  práva  mandatára  k  pĺsomným  materiálom,  ktoré  od
neho obdržĺ a prehlasuje,  že ich  použije len  pre účely určené touto zmluvou.

V Rudňanoch dňa  .Á?.í...e.€...  2017

Za mandanta:

V Bratislave dňa .?.ŕ:..%017

lng.  Boris  Kordoš
konatel,
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