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o obstaraní záIežitastí investora uzatvorená podťa § 566 a nasi. zákcsna č" 5í3l1991 Zb.

Obchodného zákonníka v platnom znenimeďzi týmito zmiuvnýrni stranami:

čt. t
Zptí,E_ryNÉsenarov

1.1 MANDANT

,

Obec Tesárske Mlyňany

95l

Sídlo

Hlavná

Štatutárny zástupca

Ing" Štefan Valkovič, starosta obce

Bankcvé spojenie
A,,

:

647 196,

7

6 Tesárske

Mlyňany

VU§ Zlaté Moravee

{.'rslo Lrcíu

3ů328162lů2Oů

IČo
^-x
lJlL:

ů0 308 528
2021 03 8030

4

1.2

MANBATÁR.

Agerrtúra pre poradensfvo a otlstarávanie KLIENT.
s.ř.s.

Sídlo

Za F erenitkou 23, 949 01 Nitra

Statutárnl,zástupca

Ing. Patrik Árendáš

iČo

4463,76í6

DIČ

2a228a6995

Bankové spojenie
>.,,
L rslo uctu

:

ČSOP a.s., pobočka Nitra

:

4CI076838E5/7500

Telefonne číslcl

:

O9ů5l505922

ča" z

PR§DN§ET ZI}{LUVY
2.I Mandatár sa zavázuje, že v rozsahu dohodnutorn v tejto zmluve a za padmienok v nej
uvedenýcil, pre rnanclafita, na jeho účeta jeho ffienorfi, vykoná a zaiaďí činnosti spojené
s l,ýbercm dodávateťa v zrn__vsle zžů<amač"25/:20S6 Z" z. a verejnom otlstarávani a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskoišíclrpredpisov v rámci projektu:
,rKarnenov3, systérn v oĚrci Tesárske Wtrlyňanynn

2"2 Mandant sa zavázuje, že za vykonanie a zariad,enie dohodnutých činnostízaplati
rnandatárovi oclplatu vo výške dohodnutei

.u-

tejto zmluve.

Cn.3

RoZsÁH A OBSAF{ PRE&&,í&TU Pi,NEN{A ZMLUVV
3"i

Výber dodávateťa.
3.1

.

i

Výber a zdóvodnenie postupu verejného obstarávania.

3.1.2 Príprava verejného obstarávania.

3.].3 Reaiizácia vere.jného obstarávania.
3.t.4 Vysvetťovanie podmienok verejného otrstarávania

.5

"

Odbonrá i]omoe a zastupcvanie pri prípadnonr odvolaní (revíznych postupoch).
3. i.6 Uzaivorenie verejného obstarávania,
3,1.7 Protc;kolárne odovzdanie adrninistrativno - dokladovej časti mandantovi"
3 .1

3,2

Mandatár činnosti uvedené r, bode 3.i vykoná v rámci:
a) Prieskurnu trhu, reaiizovaného iistirrne na predmet zákazky ,,Kam€!:ovy
v obci TesársĚ<e Mlyňany"

Cě-

systém

;1

sPÓsoB §PI,NENíA PREDMETU ZI§{LLTVY
4.1,

je rrrandatár povinný
zabezpeěovať s náležitou starostlivost'ou a odbomosťou, ako i v súlade so záujmarni
mandanta.

Odborné činnosti azáležitosti vintenciáclr bodu 2.1

Ci.5
čas plr+pxxa
5.1

Mandatár sa zavázqe, že odbomé činnosti podťa tejto zmluvy pre rnandanta vykoná v
lehotách podťa časovéhoharmcnogramu, tj,:

zaČiatok čirrnasti :
po nadobudnut{ ťrčinnostizmiuvy na, základe postrt;.trrutia
podkladov nraildantom pre výkon činrlost_i mandatála
ukončenie činností:do 14 dní po obdržaní oznámenia mandanta o uzatvorení
zmiuvy s úspešnýmuchádzačorn a po odoslaní oznámenia o výsledku verejriého
obstarávania do Vestníka verejného obstarávania.

C}.6

SPOLUPÓSOBENitr A PůBKLADY V§AN&AF{TA
6.1

Spolupósobenie mandanta spočívav torn, že v nev.vhnutne potrebnom rozsahu na
vyzvanie mandatara poskYne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcicli
údajcv a upresnení . Toto spolupósobenie posk3tne mandant v prinreranej lehote.

Ci.7

7,1
7"2

CENA PREDh,IETU PLF{EIqIA A PLATOBNE popnfiENKY
Cena za piáce a činnosti doirodnuté l, predmete
ziniuvnlrch sirán podťa §
zák" ó. iEil9q6
predpisov.

3

zmluvy .je d*hodniltá dohcdcu
z. ocerrách vznení nes}iorších

te_jto

Z,

Odplata za člnnosti podťa tejto zmluvy bola dohodnutá vo vÝške 2aa,- €

slovom : dvesto.

Mandatár nie je platcore DPF{.
i

..3

7"4

Mandant zapiatí fitandatárú*",i odplatu dohoCriutú v lonrto článkrr tejto zrnlu\/y na
základe predložeirej faktúry, a to vo yýške stancr,enej podťa bodu 7,2.
Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia rnandantol,i" Mandatár vystaví
Íaktúrudo 5 dní o<io dňa vykcnania prednietu v zrnysle zmlu_vy podťa č1, 3, tejto
zmluvy. h,{andatárovi prináležíodmena aj v prípade, ak zrnluva r.. rárnci predrnetnélro
obstarávania podl'a bodu 2,1 nebiola uzatvorená a predrnetné obstarávanie sa už nebude
cpako.,uat'.

V do|iodnutej cene podťa bodu 7.2 sú zahnruté a.j nát<iad"v súvisiaee s cesiovnýrn,
poštovnýrn, spo,imi a iné ďaišie vvvolané náklady, vrátane prípadného opakovania
predmetnéhc obstarávania podtr'a bodrr 2.1 tejto zmiur,jl" cdnrena mancatára je
kcnečná a nie je rnožnéju nreniť.
C}. E

Z$§,,E}ůV}T,$NO §Ť

aA vA§}Y, ZÁR UKÁ

Mandatar zo<ipovedá z-a to, že záležitasti manCanta dolrodnutó touto znrluvou budťl
zabezpeČenév celom rozsahu v súlade s totlto zrniurlou. Mandatár je povinný bez
zbytočnéhoodkiadu ozné*niť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri
zatiad'ovaní záLežitastí a ktoré rnóžu rnať vpl;rv na zínenu pokynov mandanta.
L,'íandatár je povinn} píi zariaďovaní záležitosti postupovať s odtrorncu
starostlivost'ctl p*dl'a pokyncv nlandanta- a clirániť záqt:ly mandanta. V prípade
skončenia tejto zrniuvy §a inandatár zaváztje bezodkiarirre, najneskór dc 5 dní
ociovzdat'nrandantovi rreci, ktoré za mandanta prevzal pri v"vbavovaní záiežitosti.
oa

ó./.

Mandant je oprávnený rekiamo.,,ať kedykoťvek ned"ostatky poskytnutej činnosti
v rozsahu predmetu znrluvy, najneskór však do jednélro roku odc dňa splnenia
preclmetu zmluvy. Reklamáciu je mandalrt povinný uplatniť bezodkladne, písoinrre
u mandatára.

je pcvinny

O,,
ó..J

bezc,Jkla.trne a be;:pXatne odstrániť opodstatnerre rekiamcvaný
nedostatok alebo vadu plnenia" Opodstatnenosť reklamácie br_rde v pr{pade potreby
prednostne riešená vzáj omnou do]rcdo,.r.

8.4

Mandatár nezodpclveďá,za vaďy, ktoré boii spósobené použitirn podkladov prevzatých
od mandanta, pričom ani pri vynaložení maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil rnandarrta, a ten na ich použiti trval.

F,{andatár

"-j..l
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