
MAIIDATNA Z]]strLAVA
uzatvoľená podl'a l 566 a nasl. obchodného zákonníka v aktuálnom znení

L
Zmluvné strany

1.1 Mandant
Názov:
So sídlom :

Zastűpenâ:.
ĺČo:
DIČ:
Baĺkové spojenie :

Číslo účtu IBAN,
(ďalej len,,mandantś')
a

1.2 Mandatáľ
Nazov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
Zastllpenâ:.

IČo:
DIČ:
Bankové spoj enie :

Číslo účtu (IBAN):
(ďalej len,,mandatár")

II
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou sa mandatiíĺ zaviŁllje, Že pĺe mandanta na jeho účet zriadi za odplatu
určitú obchodnú alebo administľatívnu záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene
mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzlĄe zaplatiť mu Za to odplatu.

2.2 Predmeţom tejto zmluly je zâviŁok mandatĺíra uskutočniť a vykonať pre mandanta
nasledovné činrrosti :

o Služby v oblasti veĄného obstarávania na záklađe čiastkovej objednávky mandanta
a vopĺed odsúhlaseného rozsahu prác a ceny za dielo.

o Poĺadenstvo zamerané na zlepšenie ĺłrútomej otganiztlcie a štruktury procesu
verejnóho obstarávania - ĺa zâklaďe analýzy existujúceho stavu navĺhuje opaţrenia na
jeho maximálne zefektívnenie, zosúladenie s právnymi predpismi, vrátane úpravy
intemých aktov riadenia.

o Sústavný monitoring novej legislatívy, rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie
a Ministerstva vnútTa a poskytovanie ich aktuálnych výkladov.

o Aktualizuje ,,Proťrl veĘného obstarávaţel'a" na webovom sĺdle Úradu pre veĺejné
obstarávanie, pri zmene legislatívy.

o Aktualizuje ,,Elekţľonické trhovisko" na webovom sídle www.eks.sk, pri zmene
legislatívy.

o Aktualizuje plĺín veĘného obstarávania štvťĺočne, ĺa zźtklade poŽiadavky mandanta.
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o Zverejňuje súhmnú správu v profile verejného obstaľávateľa na UVo - zâkazky
postupom Ş 9 ods. 9 ztl<ona o veĺejnom obsţarávaní, pľi zmene legislatívy od
01.03.2015 plní povinĺosti v súlade s novou legislatívou.

o Konzultačné sluŽby v prípadoch splnenia zĺíkonných výnimiek, odporučanie použit'
pri verejnom obstarávaní nesút'aŽný postup, vĺátane moŽnosti ręalizźrcie tuĹéhoto
posţupu'

o Konzultačné služby v prípadoch aplikácie Zźlkona o verejnom obstarávaní,
odporúčanie pouŽitia naj vhodnej šieho posţupu veĘného obstaľávania pre konkrétny
predmet verejného obstarávania,

o Realizácia školení a seminaľov,
o Zabezpeč,enie vzdelávania podľa individuálnych poŽiadaviek klienta

UL
Doba tľvania zmluvy

Táto zmluva sa uzaţvára na dobu určitú a to na obdobie od 01. 02. 2015 do 3l.12.2ol5

IV.
odmena a platobné podmienky

4.1 Zmhxĺé strany sa vzźtjomne dohodli , Že konkľétne služby bude mandaĺt u mandatáľa
riešiť čiastkoqimi objednávkami podľa vlastnej potreby.

4.2 Mandatáĺ nie je platcom DPH, pĺeţo faktuĺovaná čiastka je konečná

4.3 Mandant je povinný faktúru uhĺadiť najneskôĺ v lehote 14 dní od jej doručenia, bankovým
prevodom na účet mandaţĺĺrą uvedeného v zélh|aví faktuy. odmena je uhradená dňom
pripísania peňaŽných prostriedkov na účeÎ mandatára.

v.
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

5.1 Mandatár je povinný :

. Vykonávať dohodnutý plędmet zmluly riadne a včas. postupovať pri plnení predmetu
zmluły s odbomou starostlivostbu,

. všetky činnosti vykonávať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami,

. vykonávať všetky činnosti osobne,

. oboznamovat' mandanta včas o zĺá]ežitostiach, informáciách a veciach, ktoré majú
vplyv na plnenie predmetu zmluly, ktoré sú potrebné na riadne plnenie predmetu
zmluvy

. uchovávat'pre mandanta všelku potĺebnú písomnú dokumentáciu'

5.2 Mandant je povinný :

. poskýovať potrebnú súčinnosť,

. posk1'tovat' všetky informácie a fakty, potľebné pre riadne a včasné plnenie predmetu
zmluvy,

. dávat' mandatĺĺľovi ľiadne a včas pokyny, podl'a ktoých má uskutočňovať plnenie
pĺedmetu zmluvy,
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. chÎźLÍiť a nęzneužívat' autoĺské práva mandatźĺa.

. uhĺadiť odmenu riadne a včas.

VI.
ostatné dojednania

6' 1 Mandaüĺr nie je oprávnený odchýliť sa od pokynov maĺdanta.
6.2 Mandant je povinný uhĺadiť mandataľovi náklady, ktoĺé mu vznikli pri plnení predmetu
zmhlvy a na zäklade zađania v súlade s bodom 6.3 tejto zmluvy, tieto łáklady nie sú zahmutó
v mesačnej paušálnej odplaţe.
6.3 V prípade, žę mandant bude od mandatiáľa poŽadovať uskutočnenie takých úkonov a
činností, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, s łykonaním ktorých bude mandatlár súhlasiť,
tieţo činnosti po vzájomnej dohode uskutoční mandatráĺ pre maĺdanta. Mandant je povinný za
takéto uskutočnenie a vykonanie činností nad rĺĺmec zmllllry zap\atiť maĺdatĺárovi, mimo
dohodnutej odmeny podľa člĺáĺłu IV. tejto zmluly, odplatu navyše, vo výške vopred písomne
dohodnuĘ, ktorá bude fakturovaná samostatne od zmluvne dohodnutej odmeny.
ó.4 Mandataĺ nezodpovedá za škodu spôsobenú mandantovi svojou činnost'ou, ak konal na
pokyt mandanta, vykonaĺie ktorého spôsobiio mandantovi vznik škody.
6.5 MandaLĺr zodpovedá za škodu, ktoru spôsobil mandantovi Íým, že nedodĺžai povinnosti
ustanovené touto zmluvou a odchýlil sa od pokynov mandanţa a týmto odchýlením sa od
pokynov spôsobil maĺrdantovi vznik škody.

VII.
Ukončenie zmlury

7.1 Táto zmiuva sa ukončí uplynuţím doby, na ktoru bola uzatvorená, t. j' dňom 31. Í2. 2015
7.2 Pred uplynutím tejto doby je moŽné zmluvu vypovedať a to i bez udania dôvodu s
účinnost'ou ku koncu kalendámeho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená, ak z qýpovede nevyplýva neskorší čas.
7.3 Zmlulu je moŽné ukončiť dohodou zmluvných strĺán.

ţTII.
Záverećné ustanovenia

8.1 Túto zmluvu je możné meniť a dopĺňať písomn1ĺmi dodatkami podpísanými oboma
zmluvn:ými straĺami.
8.2 TźLto zmluva je platná dňom jej podpísania a účinná dňom jej zverejnenia na webovom
sídle mandanta.

8.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplĺĺroch, každej zmluvnej sţľane po jednom'
8-4 Zmluvné strany prehlasujú, Žę si zmlułu ńadne prečítali, jej obsahu porozumeli a
uzavieĺajú ju slobodne, yážĺe a zrozllmiţeľne, nie pod nátlakom, nie v tiesni, nie za nápadne
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju obe zmluvné strany podpísali.

V Kolárovrĺĺdňrł 0o"łffiľtrĺńĺrcrrĺo rĺ
s ţłl,ćov^ţńl JrzYxo 

^Ď^r5rírłll. rĺKlczt ľľrnĺc 
^LÂrĺsKoĺ.Av' PAl,l(ovlcHĄ3' 9.ó 03 xoLÁRovo

Ą llo ltlĺľ,tllt
Za mandanta: l ,rç "
PaedDr. Judir Bagita - riaditel'ka

V Galante dňa 02. 02. 2015

Za mandatára'.

Ing. Dagmar Ę
M s.r.o.
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