
MANDÁTNA ZMLUVA

na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona 
č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

uzavretá podľa § 566 až 576 zákona Obchodného zákonníka

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1                  Názov:                          Obec Tomášovce.  
Sídlo:                           Partizánska č. 132, 985 56 Tomášovce
Korešp. adresa :           Partizánska č. 132, 985 56 Tomášovce
IČ0:                              00316474
DIČ :                             2121251023
Štatutárny zástupca :    Ing. Ján Mičuda, starosta obce  
Telefón:                        +421908941808
e-mail :                          starosta@tomasovce.sk

                                                         (ďalej len „mandant“)

1.2                    Obchodné meno :         OVING s.r.o.
                   Sídlo :                           Lučenec, Ul. barákova  č. 32

                         IČO :                             46181989
                         Konateľ spoločnosti :   Vojtech  Ottmár
                         Telefón :                       +421905777935
                         Registrácia :                  Obchodný register, oddiel : Sro, vložka číslo : 20292/S

 (ďalej len „mandatár“)

Čl. 2
                                                        PREDMET ZMLUVY

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
pre mandanta zabezpečí kompletnú realizáciu procesu verejného obstarávania  
zákazky :  
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre zabezpečenie dodávateľa tovarov a 
služieb na zákazku :
Úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia    
stolárskej a zámočníckej dielne podniku v obci Tomášovce v súlade s Akčným 
plánom rozvoja okresu Lučenec, opatrenie B.4. Podpora subjektov sociálnej 
ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti

v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov na predmet  zákazky. V rámci 
realizovaného postupu verejného obstarávania - § 13 (elektronické trhovisko )  a 117 
( zákazky s nízkou hodnotou ),   bude predmetom nasledovný  rozsah poskytovaných 
činností. 
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2.2 Rozsah a obsah predmetu plnenia zmluvy výber postupu verejného obstarávania v 
súlade so zákonom o verejnom Úhrada výdavkov spojených so zabezpečením 
aktivít, prevádzky a vybavenia stolárskej a zámočníckej dielne podniku v obci 
Tomášovce v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Lučenec, opatrenie B.4. 
Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej 
zamestnanosti.

a) Vypracovanie metodiky verejného obstarávania danej zákazky – interná 
smernica 
b) Harmonogram verejného obstarávania
c) Realizovanie jednotlivých procesov obstarávania tovarov a služieb podľa 
rozpisu v Prílohe č. 1 
d) Predloženie kompletnej dokumentácie ku kontrole a k archivácii 

2.3 Mandant  sa  zaväzuje,  že  za  vykonanie  a  zariadenie  dohodnutých  činností  zaplatí 
mandatárovi odplatu vo výške dohodnutej v tejto zmluve. 

Čl. 3
SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Odborné  činnosti  a  záležitosti  v  intenciách  bodu  2.1  je  mandatár  povinný 
zabezpečovať  s  náležitou  starostlivosťou  a odbornosťou,  v súlade  s ustanoveniami 
zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov ako i v súlade so záujmami mandanta. 

Čl. 4 
ČAS PLNENIA 

4.1 Mandatár sa zaväzuje, že odborné činnosti podľa tejto zmluvy pre mandanta vykoná v 
lehotách podľa časového Harmonogramu verejného obstarávania:

       -     začiatok  činností  :  od 10.09.2018 – odovzdaním schváleného Harmonogramu 
obstarávania pre uvedený projekt

        -     ukončenie činností: predpoklad do 31.10.2018. Činnosť mandatára podľa tejto  
zmluvy  však  neskončí  skôr  kým  mandatár  neodovzdá  mandantovi  písomnosti 
z vykonaného obstarávania na archiváciu. 

Čl. 5 
SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY MANDANTA 

5.1 Spolupôsobenie  mandanta  spočíva  v  tom,  že  v  nevyhnutne  potrebnom rozsahu na 
vyzvanie  mandatára  poskytne  spoluprácu  pri  zadovážení  podkladov,  doplňujúcich 
údajov a upresnení. Toto spolupôsobenie poskytne mandant v primeranej lehote. 

5.2 Mandatár  bude  predmet  služby  poskytovať  na  kontaktnom  mieste  v Lučenci,  Ul. 
barákova  č. 32,  telefonický kontakt : +421905777935, v  ojtech.ottmar@lucenec.sk   , v 
prípade potreby po dohovore s mandantom sa mandatár dostaví aj na iné, mandantom 
označené   miesto,  a  to  aj  v  inom  ako  pracovnom  čase.  Zasadnutie  komisie  na 
vyhodnotenie ponúk  sa bude realizovať v mieste stanovenom vzájomnou dohodou. 
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Čl. 6 
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Cena za práce a činnosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dohodnutá dohodou 
zmluvných  strán  podľa  §  3  zák.  č.  18/1996  Z.  z.  o  cenách  v  znení  neskorších 
predpisov. 

6.2 Odplata za činnosti podľa tejto zmluvy bola dohodnutá vo výške  2 340,00 € (slovom: 
dvetisíctristo štyridsať Euro). Mandatár nie je platcom DPH.

6.3 Mandant  zaplatí  mandatárovi  odplatu  dohodnutú  v  tomto  článku  tejto  zmluvy  na 
základe uzavretého zmluvného vzťahu – mandátnej zmluvy, a to vo výške a v lehote 
stanovenej podľa bodu 6.2. 

6.4 Mandant uhradí mandatárovi dohodnutú čiastku do 30 dní od predloženia faktúry. Po 
úhrade nákladov mandatárovi je tento povinný najneskoršie do 14 dní 

odovzdať materiál o verejnom obstarávaní  mandantovi na archiváciu.  

6.5 V dohodnutej  cene  podľa bodu 6.2 sú zahrnuté  aj  náklady súvisiace  s  cestovným, 
poštovným, spojmi a iné ďalšie vyvolané náklady. Odmena mandatára je konečná  a 
nie je možné ju meniť. 

Čl. 7 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

7.1 Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti  mandanta dohodnuté touto zmluvou budú 
zabezpečené v celom rozsahu v súlade s touto zmluvou.  Mandatár  je povinný bez 
zbytočného odkladu oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní 
záležitostí a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. Mandatár je povinný 
pri  zariaďovaní  záležitostí  postupovať  s  odbornou  starostlivosťou  podľa  pokynov 
mandanta a chrániť záujmy mandanta. V prípade skončenia tejto zmluvy sa mandatár 
zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 5 dní odovzdať mandantovi všetky písomnosti a 
podklady, ktoré za  mandanta prevzal za účelom realizovania služby.

7. 2 Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 
od  mandanta, pričom ani pri vynaložení maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil mandanta, a ten na ich použití trval. 

Čl. 8 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

8.1 Mandant  týmto  udeľuje  plnomocenstvo  mandatárovi,  aby  v  rozsahu  tejto  zmluvy 
zastupoval mandanta pri plnení dohodnutých činnostiach.

8.2 Túto  zmluvu  je  možné  meniť  iba  písomnými  dodatkami  riadne  očíslovanými  a 
podpísanými zástupcami  oboch zmluvných strán.
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8.3 Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpísania  oprávnenými  zástupcami  oboch 
zmluvných strán  a účinnosť nasledujúci deň po jej zákonnom zverejnení. Je uzavretá 
na dobu určitú a to do ukončenia verejného obstarávania.  Za  ukončenie verejného 
obstarávania sa považuje uhradenie nákladov za poskytnuté služby  a    odovzdanie 
písomností z verejného obstarávania mandantovi k archivácii.

8.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, mandant obdrží tri rovnopisy a 
mandatár  jeden  rovnopis. 

8.5 Zmluvné  strany na  znak  súhlasu  s  touto  zmluvou,  ju  ako  prejav  svojej  slobodnej 
a vážnej  vôle,  určite  a  zrozumiteľne,  nie  v  tiesni  a  nie  za  nápadne  nevýhodných 
podmienok,  vlastnoručne podpisujú.

V Tomášovciach, dňa  07.09.2018

Mandant :                      Mandatár:
Ing. Ján Mičuda v.r.                                                             Vojtech  Ottmár v.r.

štatutárny zástupca                                                          konateľ spoločnosti
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