
MANDÁTNA ZMLUVA 
na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania uzavretá podľa ustanovení §§ 566 až 576 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

medzi 

l. Mandantom: Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
00308676 
2021058787 
Dipl.Ing. Peter Lednár, CSc. 
VUB Nitra 
33422162/0200 

(ďalej ako "mandant") 

a 

Mandatárom: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný: 
Vložka č.: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 

PPLA, s. r. o. 
Tupého 23, 831 Ol Bratislava 
44 911 220 
2022873303 
SK2022873303 
v Obchod. registri Okresného súdu Bratislava l. , Oddiel: Sro 
59932/B 
Ing. Veronika Mihalo vá, konateľka 
Tatra banka, a.s. 
2921831932/11 oo 

(ďalej ako "mandatár") 

Článok l. 
Predmet Zmluvy 

l . Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve 

zabezpečí pre mandanta na jeho účet a v jeho mene za odplatu špecitikovanú v článku 

ri . tejto Zmluvy kompletné obstarávanie zákazky "Vypracovanie dokumentácie pre 
vydanie územného rozhodnutia Obytného súboru Štvorlístok" podľa zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). 



Článok ll. 
Odplata mandatára 

l. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi za poskytované služby v zmysle článku 
l. tejto Zmluvy cenu l 000,- EUR bez DPH. 

2. Odplata mandatára je splatná do 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu 
(faktúry). Faktúra bude doručená mandantovi po ukončení obstarávania zákazky. 

3. Za ukončenie obstarávania zákazky sa považuje: 
a. deň uplynutia lehoty podl'a § 45 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (t.j. 

šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia 
ponúk, ak v zákonnej lehote nebola podaná žiadosť o nápravu), alebo 

b. deň odoslania oznámenia výsledku verejného obstarávania alebo o uzavretí 
zmluvy vo Vestníku verejného obstarávania, alebo 

c. deň doručenia písomného rozhodnutia Mandanta alebo Úradu pre verejné 
obstarávanie o zrušeni obstarávania zákazky Mandatárovi. 

4. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odplatu v súlade s bodom l . a 2. tohto 
článku na účet mandatára v Tatra banke, a.s. , č. ú.: 2921831932111 OO. Mandatár je 
povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Mandantovi zmenu bankového spojenia 
uvedeného v predchádzajúcej vete. 

5. Mandant je ďalej povinný uhradiť mandatárovi náklady, ktoré mandatár 
nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plneni svojho záväzku. 

Článok Ul. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

l. Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi, pri vybavovaní konkrétnej veci 
potrebnú súčinnosť, najmä mu poskytnúť všetky dostupné informácie a písomné 
podklady. Zároveň ho splnomocňuje na konanie vo veci . 

2. Mandant svojím podpisom na tejto Zmluve zároveň splnomocňuje mandatára ku 
všetkým právnym úkonom v jeho mene, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy, hlavne 
k spracovaniu, vyhotoveniu, podpísaniu všetkých podkladov a dokumentov 
potrebných k realizácii komplexných obstarávaní. 

3. Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach mandanta, 
o ktorých sa pri reali zácií služieb pre mandanta dozvie. 

4. Mandatár je povinný skontrolovať úplnosť predložených podkladov a upozorniť 
mandanta na zistené nedostatky týchto podkladov alebo ich skontrolovať. 

5. Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí s odbornou 
starostlivosťou. 

6. Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podl'a pokynov 
mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. 

Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri 
zariaďovaní záležitostí, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 

7. Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť len ak je to naliehavo 
nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. 



Článok IV. 
Miesto a spôsob plnenia predmetu zmluvy 

l. Mandatár bude predmetné služby poskytovať na adrese: Tupého 23, 831 Ol 
Bratislava, v prípade potreby mandant poskytne pre mandanta priestory v mieste 
síd la mandanta. 

2. Pri plnení predmetu tejto Zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať ustanovenia 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verej nom obstarávaní v platnom znení. 

Článok V. 
Spolupôsobenie a poklady mandanta 

l . V priebehu plnenia predmetu tejto Zmluvy sa bude mandant zúčastňovať 

konzultácií s mandatárom podl'a vlastného uváženia a požiadavky, príp. na 
základe výzvy mandatára. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť navzájom potrebné spolupôsobenie. 

Článok VI. 
Zodpovednosť za vady 

l. Mandatár nezodpovedá za vady a negatívne dôsledky, ktoré boli spôsobené 
použ itím podkladov prevzatých od mandanta a mandatár ani pri vynaložení 
všetkej odbornej starostli vosti nemohol zi stiť ich nevhodnosť, prípadne na ne 
upozornil mandanta a ten na ich použití trval 

2. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto Zmluvy je mandant povinný 
uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu 
mandatára. Mandatár sa zaväzuje po uplatnení reklamácie mandanta reklamovanú 
vadu bezodkladne odstrániť. 

Článok vn. 
Ostatné dojednania a záverečné ustanovenia 

l. Mandatár sa nesmie od pokynov mandanta odchýliť s výnimkou prípadov 
uvedených v článku Ul. ods. 7. Ak mandatár túto povinnosť poruší, zodpovedá za 
spôsobené škody mandantovi. 

2. Mandatár zodpovedá za škody na veciach prevzatých od mandanta. 
3. Zmluvné strany sa dohodli , že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch 

a skutočnostiach , s ktorými sa oboznámia pri plnení tejto Zmluvy a skutočnostiach 
týkajúcich sa predmetu obstarávania s tým, že nebudú použité na akýkol'vek iný 
než zmluvný účel a nebudú poskytnuté tretej osobe. 

4. Zmluvné strany sa v súlade s § 574 Obchodného zákonníka dohodli, že obe 
zmluvné strany môžu zmluvu kedykol'vek v celom rozsahu vypovedať. 

5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a je uzavretá na dobú určitú a to do ukončenia 

obstarávania zákazky podľa bodu 3 článku Il. tejto Zmluvy. 
6. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá strana po jej 

podpísaní obdrží jeden ( l ) rovnopis. 
7. Túto Zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba písomnými vzájomne odsúhlasenými 

dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami. 



8. Mandant sa zaväzuje, že akceptuje autorské práva mandatára k písomným 
materiálom, ktoré od neho obdrží a prehlasuje. že ich použije Jen pre účely určené 
touto Zmluvou. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy týkajúce sa Predmetu 
Zmluvy v období od 08.03.2011 do dňa uzatvorenia zmluvy sa budú riadiť touto 
zmluvou. 

l O. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení 
mandantom v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

JíLA-n'JtA-u;- .. ~l I'J UJ1;f 
V .............................. , dna ..................... . 

Mandant 
za Mesto Zlaté Moravce 
Dipl.lng. Peter Lednár, CSc. 

Mandatár: 
za PPLA, s. ť. o. 
Ing. Veronika Mihálová 

PPLA, s. r. o. 
Tupého 23 
631 01 BmtS:c• ~ 
IČO: 4~ 011 22C O C '02281:i 3-·. 
IČ DPH: Sl<2022& ••:3 ~ . 


