Mandátna zmluva
uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi zmluvnými stranami
1. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Mandant
: Obec Habura
Zastúpený
: Mgr. Michal Prejsa, starosta
Sídlo
: Obec Habura, Habura 63, 067 52 Habura
IČO
: 00322954
Tel. č.
: 057 / 7392200
E-mail
: ocuhabura@centrum.sk
(ďalej len „mandant“)
a
Mandatár
: Ing. Dominik Hossa
Zastúpený
: Ing. Dominik Hossa
Sídlo
: Arnutovce 112, 053 13 Letanovce
IČO
: 51194392
Tel. č.
: +421915313855
E-mail
: dominik.hossa11@gmail.com
(ďalej len „mandatár“)
Článok I. Úvodné ustanovenia
1. Mandant je v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1. písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) verejným obstarávateľom,
podliehajúcim zákonu o verejnom obstarávaní.
2. Mandatár vykonáva činností verejného obstarávania v zmysle Živnostenského listu č.:
860-25377.
Článok II. Predmet zmluvy
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár pre Mandanta vykoná Externý manažment
pre projekt – Budovanie vodozádržných opatrení v obci Habura
2. ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 v rozsahu:
- Vypracovanie všetkých administratívnych úkonov v ITMS systém
- Vypracovanie žiadosti o platbu
- Vypracovanie monitorovacích hlásení
- Vypracovanie dokumentov pre menej a viac významné zmeny
- Konzultačná činnosť počas udržateľnosti projektu
- zodpovednosť za celkové riadenie projektu,
- zabezpečenie plynulej realizácie aktivít projektu,
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3. Mandatár vykoná Externý manažment pre projekt na svoje náklady a Mandant mu
vyplatí dohodnutú odmenu v zmysle článku III. tejto zmluvy.
Článok III. Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Externého manažmentu v zmysle
článku II. tejto zmluvy vo výške 1.306,40 € (slovom jedentisíctristošesť EUR 40 centov).
2. Mandatár nie je platcom DPH.
3. Cena v zmysle ods. 1 tohto článku bude vyplatená na základe faktúry, ktorú je mandatár
povinný vystaviť a predložiť mandantovi v lehote do 15 dní po odovzdaní všetkých
písomnosti.
Čl. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
2.

3.

Mandatár po obdržaní dokladov nevyhnutných k realizácii predmetu tejto zmluvy
vykoná Mandantom schválený postup Externého manažmentu.
Začiatok realizácie postupu Externého manažmentu: odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy na predmetné služby, počas celej doby realizácie projektu (predpokladaný
termín realizácie projektu je 18 mesiacov).
V prípade, že z dôvodu neodborného plnenia predmetu zmluvy vznikne Mandantovi
škoda, Mandatár za ňu zodpovedá, ak nepreukáže, že k škode nedošlo jeho zavinením.
ČI. V. Ostatné dojednania

1. Mandatár pri zabezpečovaní predmetu tejto zmluvy je povinný postupovať v súlade s
ustanoveniami platných právnych predpisov a príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
2. Mandatár môže túto zmluvu vypovedať, ak si mandant neplní svoje povinnosti, alebo ak
nie je súčinný pri realizácii predmetu tejto zmluvy uvedenom v článku II. tejto zmluvy.
Výpovedná lehota je v takomto prípade 14 dní od doručenia písomnej výpovede
mandatárovi. V prípade takejto výpovede je Mandant povinný Mandatárovi vyplatiť časť
odmeny za dovtedy vykonanú službu v zmysle vzájomne odsúhlaseného rozpočtu
služieb.
ČI. VI. Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomných dodatkov k nej,
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
2. Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
poskytnutými službami a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon
tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu
a nimi poverené osoby,
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c)

Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými
právními predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom Mandant obdrží 2 a Mandatár 1
rovnopis.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
5. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, porozumeli jej, ich zmluvná
voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu ju podpisujú.

Habura dňa 27.08.2020
Mandant:

Arnutovce dňa 27.08.2020
Mandatár:

...........................................................
Mgr. Michal Prejsa

..................................................................
Ing. Dominik Hossa

starosta
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