Mandátna zmluva č. 4/2015
uzatvorená

podľa § 566 a násl. Obchodného
l.

1.1.

1.2.

Obec Malá Mača
Ing. František Honvári - starosta obce
Obecný úrad, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača
37842358
2021699416

Mandatár
Adresa:
IČO:
DIČ:
Registrova ný:

Ladislav Bús
92504 Tomášikovo 221,
44613 121
1038575318
Obvodný úrad v Galante, č. živ. reg.: 220-25744,
OŽP-B/2009/00555-2
a mandatár,

II.

2.3

3.2
3.3
3.4

3.5

uzatvárajú

mandátnu

zmluvu (ďalej len MZ) v tomto

PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je: Odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania
Mandatár sa zaväzuje, že pri zabezpečovaní predmetu zmluvy bude postupovať v zmysle
zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "ZVOli) a smernice o postupe pri verejnom obstarávaní vydanej obcou Malá
Mača.
Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi všetky existujúce podklady k predmetom
obstarávaní a nevyhnutnú súčinnosť v procese verejného obstarávania.
III.

3.1

ZMLUVNÉ STRANY

Mandant
Štatutá rny zástu pca:
Adresa:
IČO:
DIČ:

Zmluvné strany, mandant
znení:

2.1
2.2

zákonníka

SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Pri plnení tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať ZVO, všeobecne zavazné
predpisy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť jestvujúcimi podkladmi mandanta,
odovzdanými v priebehu platnosti tejto zmluvy, jeho písomnými pokynmi, zápismi
a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych
orgánov a organizácií štátnej správy.
Mandatár je povinný svoju činnosť zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a v súlade
so záujmami mandanta.
Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním činností, ktoré
sa mandatár zaviazal v tejto zmluve vykonať.
Mandatár
bude informovať
mandanta
o všetkých svojich krokoch a úkonoch,
vzniknutých
prípadných
ťažkostiach
a komplikáciách
súvisiacich
s úspešným
vykonávaním predmetu zmluvy.
Mandant odovzdá mandatárovi
potrebné veci k zariadeniu záležitostí na žiadosť
mandatára (projekt, projektová dokumentácia, výkaz výmer príp. iné)

1

3.6

Mandant a mandatár sa dohodli, že informácie
osobami chrániť.
IV.

4.1

o predmete

plnenia budú pred tretími

LEHOTA TRVANIA ZMLUVY

Mandatár sa zaväzuje, že predmet plnenia zmluvy bude vykonávať
lehotách: začiatok: 01/2015 - koniec: 12/2015.
V.

5.1

v nasledovných

ODMENA ZA PREDMET PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Odmena za predmet plnenia v rozsahu tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných
strán, v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.
Zmluvné strany sa dohodli, že za vykonanie predmetu plnenia zaplatí mandant
mandatárovi odmenu vo výške:
83,00 EUR mesačne
(slovom: Osemdesiattri Eur / mesiac)
Mandatár nie je platiteľom DPH!
Zmluvné strany sa dohodli, že v uvedenej cene je zahrnuté vykonanie 4 ks verejného
obstarávania
zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác alebo
poskytnutie služby, ktorá nesplňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 ZVO, alebo
verejného obstarávania podľa § 96 ZVO, počas lehoty trvania zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že odmena bude vyfakturovaná v štvrťročných intervaloch a
uhradená do 14 dní po doručení faktúry na predmet zmluvy
na bankový účet
mandatára.
Odmenu za vykonanie predmetu zmluvy uhradí mandant na základe faktúry, ktoré
mandatár vystaví a odošle mandantovi.

5.2

5.3

5.4

5.5

VI.
6.1

ĎALŠIE USTANOVENIA

Mandant týmto splnomocňuje mandatára, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plnení dohodnutých činností. Úkony mandatára takto urobené, zaväzujú
mandanta v plnom rozsahu.
Veci, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom.
Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch
strán.
Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom mandant obdrží jedno
vyhotovenie a mandatár jedno vyhotovenie.

6.2
6.3
6.4
6.5

V Malej Mači, dňa 5.1.2015

Mandant:

Ing. František Hontvári
starosta obce

Mandatár:

Ladislav Bús

SZČO

