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MANDÁTNA ZMLUVA 

uzatvorená v zmysle§ 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

1. Názov: 
Zastúpený: 
Sídlo: 
IČ'O : 
DIČ : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

a 

2 . Názov: 
Zastúpený: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapí S3n)': 

Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Serafína Ostrihoňová - primátorka mesta 
1. mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 
00308676 
2021058484 
VÚB Nitra, č . účtu 33422 162/0200 
0814/323001/5600 
(ďalej len mandant) 

Ing. Jozef Balkó 
Ing. Jozef Balkó 
Jókelova záhrada 555 , 951 78 Kolíňany 
43401228 
1026261522 
ČSOB Nitra 
4004359019/7500 
Obvodný úrad Nitra č . 430-30312 
(ďalej len mandatár) 

1. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa realizácie stavby - Zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy Daňového 
úradu Zlaté Moravce. so sídlom Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce. 

II. 
Práva a povinnosti mandatára 

1. Mandatár sa zaväzuje, že 
1.1. činnosti súvisiace s procesom verejného obstarávania bude vykonávať osobne v zmysle 

Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) 

1.2. pri výkone činnosti verejného obstarávania bude postupovať s odbornou starostli vosťou 

a chrániť jemu známe a oprávnené záujmy mandanta 
1.3. zachová mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa údajov o mandantovi a jeho majetkových 

pomerov s ktorými sa dostal do styku počas procesu verejného obstarávania, a zároveň 
zabezpečí, aby k spracovávaným údajom odberateľa nemali prístup tretie osoby. 
Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na údaje, ktoré je mandatár povinný zverejniť 



'' zmysle Zákona, alebo je povinný uvádzať v príslušnej dokumentáci í poskytnutej 
záujemcom resp. uchádzačom. 

1.4. počas real izácie procesu verejného obstarávateľa na požiadanie odberateľom určenej 
zodpovednej osobe umožní nahliadnutie do priebežne pripravovanej dokumentácie. 

2. Pró.va a povinnosti mandatára sa ďalej riadia zabezpečením záležitostí, ktoré priamo 
vyplývajú z predmetu zmluvy. 

III. 
Práva a povinnosti mandanta 

1. Mandant sa zaväzuj e, že 
1.1. určí zodpovednú osobu pre komunikáciu a spoluprácu s mandatárom počas celej doby 

trvania procesu verejného obstarávania 
1.2. poskytne mandatárovi všetky informácie, doklady a údaje potrebné k príprave 

dokumentácie a na zabezpečenie procesu verejného obstarávania 
1.3. zabezpečí , resp. sprístupnením identifikačných údajov umožní elektronické odoslanie 

Zákonom predpísaných oznámení do Vestníka úradu pre verejné obstarávanie, resp. 
informáci í do profilu verejného obstarávateľa v Zákonom určených lehotách. 

1.4. bude informovať mandatára o pripravovanom projekte vrátane všetkých zmien, ktoré môžu 
mať vplyv na realizáciu verejného obstarávania 

2. Mandant súhlasí, aby mandatár vo svojom informačnom systéme elektronicky spracoval 
údaje mandanta v rozsahu potrebnom pre proces verejného obstarávania. 

IV. 
Odmena 

1. Mandant sa zaväzuj e zaplatiť mandatárovi odmenu vo výške 950,00 Eur ako odmenu za 
realizáciu predmetu tejto zmluvy. 

2. Cena uvedená v bode 1 tohto článku je konečná, zahŕňa všetky náklady mandatára spojené 
s výkonom činností vo verejnom obstarávaní. 

3. Mandatár nieje platcom DPH. 
4. Mandant sa zaväzuje mandatárovi uhradiť odmenu na základe vystavenej faktúry doručenej 

mandantovi v lehote splatnosti do 30 dní po ukončení verejného obstarávania, t. j . po podpise 
Zmluvy o dielo na predmet obstarávania s úspešným uchádzačom a po odovzdaní 
kompletnej dokumentácie z verejného obstarávania mandantovi. 

v. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia procesu verejného obstarávania. 
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej 

stránke mandanta. 
3. Mandant môže zmluvu vypovedať pri porušení povinností mandatára s uvedením dôvodu 

písomnou formou výpovede. Účinnosť výpovede nastáva uplynutím 7 dní po doručení 
výpovede mandatárovi . Tým nie je dotknutá povinnosť mandatára upozorniť mandanta na 
opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi 
nedokončením činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti . 



4. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu . z ktorých mandant 
obdrží dva a mandatár jedno vyhotovenie. 

5. Zmeny k tejto zmluve je možné dohodnúť vo forme dodatkov len písomnou formou po 
dohode oboch zmluvných strán. 

6. PrJ.vne vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluv · sa spravujú zákonom 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,. znení neskorších predp isov. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali , súhlasia s jej 
obsahom a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

V Nitre dňa 14.09.2015 
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