
MANDÁTNA ZMLUVA 
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uzatvorená v zmysle ustanovenia § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov  

ďalej len „Zmluva“ 

 

1 Zmluvné strany 

 

1.1 MANDANT:     Mesto Trnava 

 so sídlom:   Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava 

 IČO:    00313114 

DIČ:    SK2021175728 

bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

číslo účtu:   SK59 0200 0000 0000 2692 5212 

štatutárny zástupca:  Ing. Vladimír Butko, primátor 

(ďalej len „Mandant“) 

 

 

1.2 MANDATÁR:     

 so sídlom:     

IČO:      

DIČ:     

 IČ pre DPH:    

bankové spojenie:   

číslo účtu:    

 štatutárny zástupca:    

zápis v obchodnom registri: 

(ďalej len „Mandatár“) 

(spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

   

2  Predmet zmluvy 

2.1 Mandatár sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje vykonať v mene a na 
účet Mandanta kompletné zabezpečenie verejného obstarávania v zmysle zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) na dodávateľa stavebných prác pre zákazku „Rekonštrukcia 
mostu na Radlinského ulici v Trnave“ (ďalej len „Záväzok“). 

2.2 Mandant sa zaväzuje za splnenie Záväzku dohodnutého v bode 2.1 tejto Zmluvy 
zaplatiť Mandatárovi odmenu vo výške a spôsobom podľa článku V. tejto Zmluvy. 

 

3 Práva a povinnosti mandatára 

3.1 Mandatár je povinný postupovať pri plnení Záväzku s odbornou starostlivosťou. 
Mandatár bude vykonávať činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
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3.2 Mandatár je povinný vykonávať Záväzok podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho 
záujmami, ktoré Mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár je povinný oznámiť 
Mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri vykonávaní Záväzku a ktoré môžu mať 
vplyv na zmenu pokynov mandanta. 

3.3 Mandatár sa zaväzuje rešpektovať a dodržiavať spôsob evidencie písomností 
zavedený v administratíve Mandanta a v tomto zmysle dodržiavať jeho pokyny. 

3.4 Mandatár je oprávnený odchýliť sa od pokynov Mandanta len v prípade, ak je to 
naliehavo nevyhnutné v záujme Mandanta a Mandatár nemôže včas dostať jeho 
súhlas. Od pokynov, na ktorých Mandant výslovne trvá, sa nemôže odchýliť ani 
v takomto prípade. 

3.5 Mandatár je oprávnený použiť na splnenie Záväzku aj iné osoby. 

3.6 Mandatár nezodpovedá za porušenie Záväzku osoby, s ktorou uzavrel zmluvu pri 
plnení Záväzku. 

3.7 Mandatár zodpovedá za preukázanú škodu vzniknutú Mandantovi pri výkone Záväzku 
porušením zákona o verejnom obstarávaní. 

3.8 Mandatár je povinný uskutočniť všetky úkony súvisiace s povinnosťami verejného 
obstarávateľa voči Úradu pre verejné obstarávanie, vrátane odoslania informácie 
o uzatvorení zmluvy s úspešnými uchádzačmi. 

3.9 V prípade ukončenia účinnosti tejto Zmluvy sa Mandatár zaväzuje bezodkladne 
uzavrieť všetky administratívne podklady súvisiace s výkonom Záväzku podľa tejto 
Zmluvy ku dňu ukončenia účinnosti zmluvy a spolu s materiálmi poskytnutými 
Mandantom za účelom úspešného splnenia Záväzku, ich vrátiť Mandantovi najneskôr 
do siedmich dní od ukončenia Zmluvy. 

3.10 Špecifikácia činností Mandatára pri výkone Záväzku je uvedená v prílohe č. 1 k tejto 
Zmluve. 

 

4 Práva a povinnosti mandanta 

4.1 Mandant je povinný odovzdať Mandatárovi včas veci a informácie, ktoré sú potrebné 
na splnenie Záväzku. Rozsah vecí a informácií, ktoré poskytne Mandant Mandatárovi 
je uvedený v prílohe č. 2 k tejto Zmluve. 

4.2 Mandant zodpovedá za archiváciu kompletnej dokumentácie z realizácie verejného 
obstarávania podľa tejto Zmluvy. 

4.3 Mandant poskytuje súčinnosť pri plnení Záväzku Mandatárom v časti týkajúcich sa 
opisu predmetu zákazky a návrhu zmluvy o dielo: 

4.3.1 pri vypracovaní súťažných podkladov, 

4.3.2 pri vybavovaní žiadostí o vysvetlenie súťažných odkladov, 

4.3.3 pri vybavovaní žiadostí o nápravu.  

4.4 Mandant sa zúčastňuje na vyhodnotení ponúk (vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti, vyhodnotenie ponúk, vyhotovenie zápisníc, menovacích dekrétov a čestných 
vyhlásení členov komisie na vyhodnotenie ponúk). 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že minimálne 3 členovia komisie na vyhodnotenie ponúk 
budú zástupcovia Mandanta, ktorí budú mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax 
zodpovedajúcu predmetu zákazky, a ktoré preukážu hodnoverným dokladom 
o vzdelaní alebo o praxi alebo čestným vyhlásením.  
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5 Odplata a platobné podmienky 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na odplate za splnenie Záväzku Mandatára vo 
výške.......................... eur bez DPH (slovom ...........................eur, ........ eurocentov).  

K odmene bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov, t.z. 20%, 
...............eur (slovom..................................).  

Odplata spolu s DPH predstavuje sumu eura (slovom ..............................). 

Súčasťou odplaty dohodnutej v prvej vete tohto bodu 5.1 sú všetky náklady, spojené 
s činnosťou Mandatára pri plnení Záväzku podľa tejto Zmluvy.  

5.2 Odplatu dohodnutú v bode 5.1 uhradí Mandant Mandatárovi na základe faktúry 
vystavenej Mandatárom a doručenej Mandantovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry 
Mandantovi.  

5.3 Faktúru podľa bodu 5.2 je Mandatár oprávnený vystaviť v deň splnenia Záväzku. Dňom 
splnenia Záväzku je deň uzatvorenia zmluvy medzi Mandantom a úspešným 
uchádzačom.  

5.4 Pre prípad, že zmluva medzi Mandantom a úspešným uchádzačom nebude 
uzatvorená alebo dôjde k ukončeniu tejto Zmluvy v priebehu procesu verejného 
obstarávania, má Mandatár právo na pomernú časť odplaty dohodnutej v bode 5.1 

primeranú výsledku dosiahnutému vykonávaním Záväzku a na náhradu 
zodpovedajúcich preukázateľne, účelne a nevyhnutne vynaložených nákladov 
súvisiacich s vykonávaním Záväzku.  

 

6 Splnomocnenie  

6.1 Mandant touto Zmluvou súčasne splnomocňuje Mandatára na vykonanie všetkých 
úkonov potrebných na splnenie Záväzku a to aj v prípadoch, ak je podľa platných 
právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie. 

 

7 Trvanie Zmluvy 

7.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do dňa splnenia Záväzku.  

7.2 Zmluva zaniká: 

7.2.1 písomnou dohodou Zmluvných strán, 

7.2.2 splnením Záväzku, 

7.2.3 písomnou výpoveďou Mandatára s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Mandantovi, ak 
z výpovede nevyplýva neskorší čas, 

7.2.4 písomnou výpoveďou Mandanta s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po 
doručení výpovede Mandatárovi. 

 

8 Záverečné ustanovenia 

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová 
stránka Mesta Trnava. 

8.2 Právne pomery touto Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného  
zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
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8.3 Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv 
na ostatné ustanovenia Zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije 
ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto Zmluvy, ktoré 
nahradí neplatné ustanovenie. 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a dodatky k tejto Zmluve musia mať písomnú 
formu. 

8.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva  bola uzavretá vážne, zrozumiteľne a určite, nie 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, 
porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 

8.6 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží dva. 

8.7 Zmluva bola zverejnená dňa ......................... 

 

 

V Trnave dňa .......      V ............ dňa .......... 

 

 

________________________    _________________________ 

   Mandant            Mandatár 

Mesto Trnava                    ................................. 

    zast. Ing. Vladimírom Butkom       zast............................... 

  primátorom mesta          konateľom 


