Mandátna zmluva č. 10/2021/AK
uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

I.
Zmluvné strany
1.1

Mandant:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Obec Tomášovce
Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce
Ing. Ján Mičuda, starosta obce
starosta@tomasovce.sk, 0908 941 808
00 316 474
2021251023
neplatiteľ DPH

(ďalej len „mandant“)
1.2

Mandatár:
Sídlo:
Právna forma:
Registrácia:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

AK Prešov, spol. s r.o.
Sabinovská 3, 080 01 Prešov
spoločnosť s ručením obmedzeným
OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 37800/P
Ing. Ladislav Glitta, konateľ
info@akpresov.sk, 0911 721 120
52 233 278
2120937423
SK2120937423
Tatra banka, a.s.
SK05 1100 0000 0029 4406 6911

(ďalej len „mandatár“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
II.
Predmet zmluvy
2.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára zariadiť pre mandanta v jeho mene a na jeho účet
za odplatu i) realizáciu prieskumov trhu za účelom stanovenia výšky vybraných výdavkov
nárokovaných v rámci pripravovanej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „žiadosť o poskytnutie NFP“) a ii) výkon procesu verejného obstarávania podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) za účelom výberu
dodávateľa stavebných prác a strojového vybavenia v rámci predmetnej žiadosti o poskytnutie
NFP a záväzok mandanta za riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy zaplatiť mandatárovi
dohodnutú odplatu. Uvedená žiadosť o poskytnutie NFP bude predložená v rámci 32. Výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na triedený
zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých
okresoch, s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-32, vyhlásenej dňa 29.11.2017 z Operačného
programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do
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sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a
pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených
požiadaviek, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov,
spolufinancovaného z Kohézneho fondu.
2.2

Na tento účel mandant udeľuje mandatárovi plnú moc na všetky právne úkony, ktoré bude mandatár
v mene a na účet mandanta vykonávať na základe tejto zmluvy, okrem uzatvorenia zmluvy s
úspešným uchádzačom, a to po dobu trvania tejto zmluvy.
III.
Termín plnenia

3.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia predmetu zmluvy, ktorým je
protokolárne odovzdanie úplnej dokumentácie z prieskumov trhu za účelom stanovenia výšky
vybraných výdavkov a vykonaného verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa
stavebných prác a strojového vybavenia mandantovi.
IV.
Odplata a platobné podmienky

4.1

Celková odplata za riadne a včasné splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov, pričom je doložená nasledujúcou špecifikáciou:

P. č.
4.1.1
4.1.2

4.1.3

Špecifikácia predmetu
zmluvy
realizácia prieskumov trhu za
účelom stanovenia výšky
vybraných výdavkov
zabezpečenie procesu verejného
obstarávania za účelom výberu
dodávateľa stavebných prác
zabezpečenie procesu verejného
obstarávania za účelom výberu
dodávateľa strojového
vybavenia
SPOLU

Cena v EUR
bez DPH

DPH (20 %)

Cena v EUR
s DPH

450,00

90,00

540,00

1.250,00

250,00

1.500,00

1.250,00

250,00

1.500,00

2.950,00

590,00

3.540,00

4.2

V odplate sú zahrnuté všetky náklady mandatára súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy.

4.3

Úhrada odplaty podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy bude realizovaná na základe faktúr
vystavených mandatárom nasledovne:
a) časť odplaty podľa bodu 4.1.1 tohto článku zmluvy bude fakturovaná po ukončení všetkých
prieskumov trhu za účelom stanovenia výšky vybraných výdavkov nárokovaných v rámci
pripravovanej žiadosti o poskytnutie NFP a protokolárnom odovzdaní úplnej dokumentácie
z prieskumov trhu,
b) časť odplaty podľa bodu 4.1.2 a 4.1.3 tohto článku zmluvy bude fakturovaná po schválení
procesu verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa stavebných prác a strojového
vybavenia v rámci predmetnej žiadosti o poskytnutie NFP zo strany riadiaceho, resp.
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sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, t.j.
doručenie kladnej správy z kontroly verejného obstarávania mandantovi ako prijímateľovi
nenávratného finančného príspevku. O doručení správy z kontroly verejného obstarávania
je mandant povinný bezodkladne informovať mandatára.
4.4

Mandatár zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového
dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia mandantovi.

4.5

Mandant si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať náležitosti požadované v bode
4.4 tohto článku zmluvy. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry mandantovi.

4.6

V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude
sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa
považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu mandanta v prospech účtu mandatára.
V.
Sankcie

5.1

V prípade omeškania mandanta so zaplatením dohodnutej odplaty, môže mandatár od mandanta
požiadať o zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý
deň omeškania.

5.2

Za nedodržanie termínov, ktoré spôsobil svojím konaním alebo zdržaním sa konania mandatár,
mandant je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z odplaty podľa článku IV. bod
4.1 tejto zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania.
VI.
Zodpovednosť za vady a záruka

6.1

Mandatár nezodpovedá za vady vzniknuté činnosťou a úkonmi pri realizácii predmetu zmluvy,
ktoré boli vykonané na základe požiadaviek mandanta, aj keď ho na ich nevhodnosť mandatár
upozornil, ako aj za vady ktoré vznikli na základe poskytnutia nepravdivých podkladov, prevzatých
od mandanta.

6.2

Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnymi pokynmi mandanta, a na
ktorých mandant trval a mandatár ho upozornil na ich nevhodnosť alebo nezákonnosť.

6.3

V prípade, ak kontrolné orgány preukážu nesprávny postup v príprave prieskumov trhu, resp.
procesu verejného obstarávania, mandatár sa zaväzuje bezodplatne vypracovať odôvodnenie ním
realizovaného postupu, resp. postup bezodplatne zopakovať.

6.4

Prípadnú reklamáciu plnenia zmluvy musí uplatniť mandant bezodkladne po zistení vady v
písomnej forme do rúk zástupcu mandatára, kde mandant preukáže nezákonné a nesprávne konanie
mandatára.

6.5

Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár nezodpovedá za výsledok procesu verejného obstarávania,
ktoré je predmetom tejto zmluvy, a to najmä za podanú žiadosť o nápravu, námietky, resp. iné
obmedzenia súvisiace s procesom verejného obstarávania uskutočneného podľa zákona o verejnom
obstarávaní.

6.6

Mandatár je oprávnený realizovať predmet zmluvy aj prostredníctvom tretej osoby. Za splnenie
svojho záväzku však zodpovedá mandatár.
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VII.
Ďalšie povinnosti zmluvných strán
7.1

Mandatár sa zaväzuje:
a) bez zbytočného odkladu oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení
predmetu tejto zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta,
b) so všetkými informáciami, získanými pri realizácii predmetu tejto zmluvy zaobchádzať
dôverne, nezneužívať ich v prospech seba ani tretích osôb, ani ich nepoužiť na iný účel,
ako vyplýva z tejto zmluvy,
c) postupovať pri plnení predmetu tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov
mandanta a v súlade s jeho záujmami, pričom v prípade, ak tak mandatár postupovať
nebude, zodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú z tohto dôvodu mandantovi.

7.2

Mandant sa zaväzuje:
a) poskytovať mandatárovi informácie, podklady a všetku potrebnú súčinnosť tak, aby
mandatár mohol splniť predmet zmluvy včas a riadne; mandant pritom zodpovedá
mandatárovi za obsah, správnosť a úplnosť poskytnutých informácií a podkladov.
b) v prospech účtu mandatára uhradiť dohodnutú odplatu za podmienok dohodnutých v
článku IV. tejto zmluvy.
VIII.
Ukončenie účinnosti zmluvy

8.1

K ukončeniu účinnosti tejto zmluvy môže dôjsť:
a) uplynutím doby jej trvania podľa článku III. tejto zmluvy,
b) písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí obsahovať deň ukončenia účinnosti tejto
zmluvy,
c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súlade s § 574 a 575 Obchodného
zákonníka.

8.2

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 účinnosti výpovede zo strany mandanta je mandatár povinný nepokračovať
v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia
potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením
činnosti vyplývajúcej z predmetu zmluvy.

8.3

Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.
Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára vyplývajúci z predmetu zmluvy. Ak by
týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný ho upozorniť, aké
opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.

8.4

V prípade ukončenia zmluvy pred jej riadnym uplynutím je mandatár povinný bezodkladne
odovzdať mandantovi všetky ním zabezpečené podklady a dokumenty, ktoré získal v rozsahu
poskytnutej súčinnosti mandanta podľa tejto zmluvy.

8.5

Pri predčasnom ukončení zmluvy má mandatár právo na pomernú časť odplaty vzhľadom na rozsah
ním už uskutočnenej činnosti vyplývajúcej z predmetu zmluvy.

8.6

Ukončenie účinnosti zmluvy nemá na základe dohody zmluvných strán vplyv na povinnosť zaplatiť
zmluvné pokuty, náhradu škody a záväzok podľa článku IX. bod 9.1 tejto zmluvy.
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IX.
Záverečné ustanovenia
9.1

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, obchodných a
technických informáciách, ako aj o údajoch, ktoré si navzájom poskytli pri rokovaní o uzavretí tejto
zmluvy, ako aj pri jej realizácii a zaväzujú sa, že tieto skutočnosti, informácie a údaje nezverejnia
ani nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany,
a ani ich nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

9.2

Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

9.3

Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy, budú zmluvnými
stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu
sa riadi slovenským právnym poriadkom.

9.4

Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k zmluve, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

9.5

Obe zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane.

9.6

V zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Súhlas
zmluvnej strany so spracovaním osobných údajov platí počas celej doby trvania zmluvného vzťahu
upraveného touto zmluvou.

9.7

Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po jej podpise každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom vyhotovení.

9.8

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mandanta.

9.9

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Tomášovciach, dňa 26.11.2021

V Prešove, dňa 26.11.2021

Za mandanta:

Za mandatára:

..............................................................
Ing. Ján Mičuda
starosta obce, Obec Tomášovce

..............................................................
Ing. Ladislav Glitta
konateľ, AK Prešov, spol. s r.o.
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