
M A N D Á T N A    Z M L U V A    č. 02/2013
uzatvorená na základe § 566 a nasl. Obchodného zákonníka a § 116 zákona o 

verejnom obstarávaní

Článok 1
Zmluvné strany:

Mandatár : RESTADO, s.r.o.
Adresa :       Lipského 9, 841 01  Bratislava IV
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 odd. Sro, vložka č.: 44128/B
Bankové spojenie : 262 8120 357/1100 Tatra banka, a.s.
IČO : 36 726 010
DIČ : SK2022311775
Štatutárny zástupca : Ing. Zuzana Miškovičová

Mandant : Obec Selce
Adresa :        Selčianska cesta 132,  976 11 Selce
Bankové spojenie : 1200489001/5600
IČO : 00313807
DIČ : 2021121410
Štatutárny zástupca : Božena Zázrivcová, starostka

Článok 2
Predmet zmluvy:

2.1. Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje, že pre mandanta vykoná činnosti vo verejnom 
obstarávaní  podľa  zákona  č.25/2006  Z.z.  o  verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), na výber 
zhotoviteľa stavby s názvom: 

2.1.1.  „Riešenie odpadového hospodárstva v obci Selce,

2.2. Výsledkom  činnosti  mandatára  je  vytvoriť  pre  mandanta  podmienky,  aby  tento 
mohol uzatvoriť najhospodárnejšiu zmluvu na predmet obstarávania. 

2.3. Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie dojednaných činností zaplatí mandatárovi 
dohodnutú odmenu podľa článku 6. tejto zmluvy. 

Článok 3
Práva a povinnosti mandatára:

3.1. Mandatár bude v súvislosti s obstarávaním  v zmysle článku 2 ods.2.1 v závislosti od 
zvoleného postupu pre mandanta vykonávať  činnosti a zabezpečí pre neho:
3.1.1. harmonogram  predmetu  obstarávania  v súvislosti  s vybraným  postupom 

obstarávania podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,
3.1.2. spracovanie súťažných podkladov na vypracovanie ponúk,
3.1.3. spracovanie výzvy na predkladanie ponúk,
3.1.4. prípravu podkladov  pre  poskytovanie  súťažných  podkladov  záujemcom,  pre 

preberanie ponúk,
3.1.5. vysvetľovanie súťažných podkladov,
3.1.6. prípravu podkladov pre otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk,
3.1.7. prácu v komisii na vyhodnotenie ponúk,
3.1.8. oznámenie výsledku verejného obstarávania,
3.1.9. v spolupráci  s mandantom  spracovanie  stanoviska  k prípadným  žiadostiam 

o nápravu alebo ku kontrole pred podpisom zmluvy, 



3.1.10. v priebehu celého procesu obstarávania viesť a kompletizovať dokumentáciu.

3.2. Pri zabezpečovaní činností je mandatár povinný pridržiavať sa všeobecne záväzných 
právnych  predpisov,  všeobecných  obchodných  zvyklostí  a  podmienok  stanovených 
touto zmluvou.

3.3. Mandatár je povinný postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, chrániť jemu 
známe záujmy mandanta a oznámiť mu všetky skutočnosti, ktoré môžu mať negatívny 
vplyv na  dosiahnutie cieľa.

Článok 4
Práva a povinnosti mandanta:

4.1 Mandant sa zaväzuje, že na zabezpečenie spoločného cieľa  poskytne mandatárovi pre 
jeho činnosť:
4.1.1 podrobný popis predmetu obstarávania, ktorý požaduje obstarať,
4.1.2 prílohy, doklady, dokumenty potrebné k vypracovaniu súťažných podkladov,

4.2 Mandant  je  povinný  poskytovať  mandatárovi  potrebnú  súčinnosť,  včas  mu  oznámiť 
všetky údaje a informácie a doručiť mu všetky potrebné podklady.

Článok 5.
Čas plnenia:

5.1. Zmluvné strany sa dohodli,  že činnosti  uvedené v článku 3 bod 3.1 bude mandatár 
vykonávať v mesiaci február -máj roka 2013.  

Článok 6
Odmena mandatára:

6.1 Mandant a mandatár výšku odmeny stanovili dohodou oboch zmluvných strán v čiastke 
1 150 € bez DPH.     

6.2 Mandant zaplatí mandatárovi okrem odmeny aj preukázateľné náklady, ktoré boli účelne 
vynaložené  pri plnení jednotlivých činností (napr. náklady spojené s rozmnožovaním 
materiálov,  poštové  poplatky,  cestovné  náhrady  a  pod.),  ak  sa  takéto   výdavky 
vyskytnú.  

6.3 Nárok na zaplatenie odmeny v zmysle článku 2 bod 2.3 a vo výške uvedenej v článku 6 
bod 6.1 vzniká mandatárovi  vykonaním činnosti  podľa článku 3 bod  3.1 v súvislosti 
s obstaraním predmetnej zákazky. 

6.4 Mandant  zaplatí  mandatárovi  odmenu  dohodnutú  v bode  6.1  tejto  zmluvy 
a preukázateľné náklady podľa bodu 6.2 tejto zmluvy, na základe faktúry mandatára. 

6.5 Splatnosť faktúry je 14 dní od schválenia faktúry mandantom.

Článok 7
Obchodné tajomstvo:

7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať obchodné tajomstvo vo vzťahu k informáciám  o 
ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

7.2. Pre  účely  tejto  zmluvy  tvoria  obchodné  tajomstvo  všetky  skutočnosti,  ktoré  majú 
materiálnu aj nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne 
dostupné a majú byť podľa vôle druhej zmluvnej strany utajené. 

7.3. Povinnosť zmluvných strán, zakotvená v tomto článku,  trvá i po ukončení zmluvného 
vzťahu až do okamžiku, keď oprávnená zmluvná strana jednoznačným prejavom vôle 
vyjadrí súhlas so zverejnením utajovanej skutočnosti.

Článok 8
Záverečné ustanovenia:



8.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné  vzťahy zmluvných strán sa 
riadia  ustanoveniami  Obchodného   zákonníka  a  subsidiárne  ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka.

8.2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou môže zaniknúť dohodou zmluvných strán, alebo 
výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Vypovedaním zmluvy nie je do dňa jej skončenia 
dotknutá pomerná časť odmeny za činnosti, ktoré mandatár do tohto momentu vykonal. 

8.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch  zmluvných strán.

8.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany  zaväzujú vyjadriť  písomne v 
lehote do 15 dní od doručenia  návrhu dodatku druhej strane.

8.5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach,  z ktorých si jednu ponechá každá 
zmluvná strana.

8.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.

V Bratislave dňa: 8.2.2013

..........................................................                            .........................................................
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