
MANDÁ TNA ZMLUVA č.l VM/2012
podľa § 566 - 576 Obchodného zákonníka

Čl. l
Zmluvné strany

Mandant
Sídlo
Štatutárny zástupca
IČO
Telefón
E-mail

Obec Vyšná Myšl'a
Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšl'a
Paulína Gul'ášová - starostka obce
00324914
+421556943804
obecvm ysla@netkosice.sk

a

Mandatár
Sídlo
Štatutárny zástupca
IČO
mč
IČDPH
Bankové spojenie:
Číslo účtu
Telefón
E-mail

Ing. Peter Mati - IPM
Bauerova 44, 040 23 Košice
Ing. Peter Mati
41423585
1025618352
nie som platcom DPH
TATRA BANKA, a.s.
2613423515/1100
0903612171
ing~eter_mati@centrum.sk

Čl. II
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto mandátnu zmluvu,
podľa ktorej sa mandatár zaväzuje zabezpečiť služby verejného obstarávania projektu
HUSKl0901l2.3.1I0114 "Vytvorenie cezhraničných osád spájajúcich cyklistických ciest
v oblasti Veľký Milic, využitím a obnovením už existujúcich ciest" .

Mandatár, ako osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 503/2009 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon 25/2006
o verejnom obstarávaní, sa zaväzuje vykonať pre mandanta nasledovné činnosti:

výber vhodnej stratégie postupu zadávania zákazky
návrh časových dotácií vyčlenených na činnosti obstarávatel'ského procesu a spracovarue
indikatívneho časového harmonogramu
posúdenie správnosti vol'by typu uzatváranej zmluvy
príprava písomnej dokumentácie počas celého procesu - postupu zadávania zákazky
súčinnosť s plnením povinností verejného obstarávatel'a voči ÚVO
súčinnosť s verejným obstarávatel'om v prípadných revíznych postupoch
poskytovanie kontinuálneho telefonického a e-mailového poradenského a konzultačného
servisu v oblasti verejného obstarávania súvisiaceho s príslušným postupom zadávania
zákazky
v prípade požiadavky poskytuje súčinnosť pri komunikácii mandanta s úradom pre verejné
obstarávan ie
iná, bližšie nešpecifikovaná činnosť podl'a požiadaviek objednávatel'a

a mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi dohodnutú odmenu.



I

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán

Mandatár je povinný postupovať pri výkone činnosti s profesionálnou odbornosťou a podl'a pokynov
mandanta, v súlade s jeho záujmami a s účelom, ktorý má byť zariadením činnosti dosiahnutý. Je
povinný plniť predmet zm luvy riadne a včas.

Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činnosti a ktoré
môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. Od jeho pokynov sa môže odchýliť, len ak je to
naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas.

Mandant je povinný poskytnúť súčinnosť mandatárovi pri výkone jeho činností, poskytovať mu včas
potrebné podklady, veci a informácie súvisiace s predmetom tejto zmluvy.

Mandant je povinný uhradiť faktúru mandatárovi v dohodnutom termíne.

Čl. IV
Dohodnutá odmena

Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi dohodnutú odmenu za výkon činností dohodnutých v tejto
zmluve vo výške 7 500 €. (slovom sedemtisícpäťsto Eur)
Dohodnutá odmena bude mandatárovi vyplatená bezhotovostne na účet, po ukončení všetkých činností
spojených s procesom verejného obstarávania a zaslaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania
do vestníka UVO, na základe doručenej faktúry.

Čl. V
Zánik zmluvy

Mandatár môže túto zmluvu vypovedať až po ukončení všetkých činností dohodnutých v tejto zmluve.

Mandant môže s okamžitou platnosťou odstúpiť od zmluvy ak mandatár stratí oprávnenie na odbornú
spôsobilosť pre verejné obstarávanie.

Odstúpenie od zmluvy znamená, že zanikajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedno pre mandanta a druhé pre rnandatára.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak dôkazu
ju podpisujú.

Vo Vyšnej Myšli 21. 2. 2012

mandant mandatár


