
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka zadávaná podľa § 117 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky: Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného
obstarávania

1. Identifikačné údaje verejného obstarávatel'a:
Úradný názov a sídlo: Obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves
Krajina: Slovensko
IČO: OO 305 219

Bankové spojenie: 7420112/0200
Kontaktné miesto: Hlavná 29/184,90065 Záhorská Ves
Kontaktná osoba: JUDr. Boris Šimkovič
Telefón: 034/7780385
E-mail: urad@zahorskaves.sk
Internetová adresa: www.zahorskaves.sk

Obec Záhorská Ves je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.
34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ má schválený projekt v rámci operačného programu: Kvalita
životného prostredia. Názov projektu: Zberný dvor - Záhorská Ves. ITMS kód projektu:
3100 11B564, ktorý bude financovaný z Kohézneho fondu.

2. Názov predmetu zákazky: Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného
obstarávania v rámci projektu Zberný dvor - Záhorská Ves

3. Druh zákazky: Prioritná služba - kategória služby: 11
Spoločný slovník obstarávania:79418000-7; poradenské služby pre obstarávanie

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, ktorá bude pozostávať
z verejného obstarávania na
al Výstavbu zberného dvora - Záhorská Ves
bi Zariadenia pre zberný dvor Záhorská Ves

5. Hlavné miesto poskytnutia služby: Sídlo verejného obstarávateľa

6. NUTS kód: SK011

7. Predpokladaná hodnota zákazky: menej ako 4000, OO EUR
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený uvedenú hodnotu prekročiť.

8. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb pri príprave a realizácii
obstarania zákaziek zadávaných v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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(ďalej len "zák. č. 343/2015 Z.z.") platnom v čase ich realizácie, podl'a špecifikácie
uvedenej v Prílohe Č. l tejto výzvy.

9. Termín poskytnutia služby: bude určený vobjednávke na prípravu a realizáciu
konkrétnej zákazky.

10. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávatel'a.

11. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí v ponuke preukázať splnenie podmienky účasti podl'a § 32 ods. 1 písm.
e) zák. č. 34312017 Z.z. predložením kópie dokladu o oprávnení poskytovať služby,
ktorá je predmetom zákazky.

12. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:
12.1 Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s Kalkuláciou ceny uvedenou v Prílohe č.2

tejto výzvy. Ak uchádzač nie je platitel'om DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke.
Verejný obstarávatel' nie je platiteľom DPH.

12.2 Odmena mandatára podl'a bodu 1. tohto článku zahrňuje všetky vynaložené náklady
mandatára v súvislosti s poskytovaním činností uvedených v tejto zmluve vyššie a cena
je konečná. Platba odmeny podľa bodu l. tohto článku bude vykonaná nasledovne:

a. 50% pri zahájení procesu verejného obstarávania a to dňom odoslania oznámenia do
vestníka ÚVO. Zmluvné strany sa dohodli, že k tomuto dátumu dochádza
k uskutočneniu čiastočného zdanitel'ného plnenia a mandatárom bude vystavená faktúra
- daňový doklad.
50% po ukončení procesu verejného obstarávania a to dňom odoslania oznámenia
o ukončení VO uchádzačom a odovzdaní kompletnej dokumentácie verejného
obstarávania mandantovi na archiváciu. Zmluvné strany sa dohodli, že k tomuto dátumu
dochádza k uskutočneniu čiastočného zdaniteľného plnenia a mandatárom bude
vystavená faktúra - daňový doklad.

12.3 Splatnosť faktúr vystavených v zmysle tejto zmluvy je 15 dní odo dňa vystavenia
predmetnej faktúry. Zmluvná strana vystavujúcu faktúru je povinná ešte v ten deň

faktúru druhej zmluvnej strane zaslat' poštou. Za deň úhrady faktúry je zmluvnými stranami
považovaný deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na bankový účet zmluvnej strany
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra vystavená zmluvnou stranou musí obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, prípadne zákona
Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Správne vystavenú faktúru je zmluvná strana
povinná písomne potvrdiť. Faktúru neobsahujúcu všetky náležitosti v zmysle vyššie uvedených
zákonov, resp. faktúru obsahujúcu chybné údaje je zmluvná strana oprávnená nepotvrdiť a
vrátiť. Zmluvná strana je povinná chybne vystavenú faktúru opraviť, lehota splatnosti faktúry
znova začne plynúť dňom doručenia novo vystavenej faktúry druhej zmluvnej strane.

13. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovat' tieto doklady:

• Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky,
• Informáciu o minimálne jednej referencii - schválenej žiadosti o NFP - uchádzač

uvedie overiteľné identifikačné údaje žiadosti. V prípade, ak je uchádzač
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právnická osoba, môže uviesť referenciu fyzickej osoby, ktorá ponúkané služby
poskytuje, alebo ich v mene uchádzača vykonáva.

• Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo
obdobného charakteru ako predmet zákazky podpísaný štatutárnym zástupcom
uchádzača (požaduje sa minimálne 1 referencia zo schváleného projektu),

• Profesionálny životopis osôb, ktoré budú plniť predmet zákazky.
• Navrhovanú cenu predmetu zákazky podľa Prílohy Č. 2 tejto výzvy podpísanú

štatutárnym zástupcom uchádzača;
• Návrh zmluvy v súlade s Prílohou Č. 3 tejto výzvy, podpísaný štatutárnym

zástupcom uchádzača a s uvedením dátumu.

14. Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2017 do 12:00 hod.
Ponuky s obsahom podľa bodu 13. tejto výzvy musia byt' doručené v lehote
predkladanie ponúk v elektronickej podobe na e-mailovú adresu:
urad@zahorskaves.sk

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.
Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém
Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto
ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá
sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami

16. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie.

17. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude
uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému
uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma.
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania
bude uzavretie zmluvy podľa § 269 ods. 2 obchodného zákonníka do ukončenia
realizácie projektu.
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na rokovanie o uzavretí zmluvy, ktorá
bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve a s Prílohou Č. 1 až
Prílohou Č. 3. Navrhovaný rozsah a špecifikácia predmetu zákazky predložená
uchádzačom podľa bodu 8 tejto výzvy apodľa Prílohy č.l a celková cena predmetu
zákazky podľa Prílohy č. 2 výzvy budú prílohami uzavretej zmluvy.

18. Ostatné požiadavky
18.1 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v

zmysle zák. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zák. Č. 211/2000 Z. z o slobode
informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy
v centrálnom registri zmlúv, alebo na webovom sídle verejného obstarávateľa a so
zverejnením dokumentov v profile podľa § 10 zákona 343/2015 Z.z. v aktuálnom znení.
Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
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18.2 Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpiet' výkon
kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú
má verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovatel'om nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnút' im všetku potrebnú súčinnost'.
Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovatel' nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný

orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými

právnymi predpismi SR a EÚ.

19. Dôvody na zru�enie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušit' použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:

nebude predložená ani jedna ponuka,
ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedat' určeným požiadavkám v tejto
Výzve.
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

20. Dátum odoslania tejto výzvy vrátane Príloh č. 1až 3 záujemcom: 07.06.2017

V Záhorskej Vsi dňa: 07.06.2017
V súlade so zák. Č. 343/2015 Z.z. v aktuálnom znení vypracoval:
JUDr. Boris Šimkovič, kontaktná osoba verejného obstarávatel'a
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Príloha Č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk.

Špecifikácia a rozsah predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb pri príprave a realizácii obstarania
zákaziek nadlimitných a podlimitných zadávaných v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. platnom
a účinnom v čase realizácie konkrétnej zákazky.
l. Špecifikácia poskytovaných služieb je nasledovná:
1.1 V súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. uchádzač poskytne nasledujúce služby:

a) Vypracuje časový harmonogram verejných obstarávaní pri ktorých Je nutné
postupovať podľa platného zákona o verejnom obstarávaní;

b) Určí postup verejného obstarávania danej aktivity v súlade s rozpočtom projektu;
c) Určí formu zadania predmetnej zákazky: elektronická podoba - zákazka zadávaná

prostredníctvom systému EVO, EKS alebo klasická listinná podoba;
d) Vypracuje súťažné podklady v spolupráci s verejným obstarávateľom
e) Po súhlase poskytovatel'a NFP s vyhlásením predmetného verejného obstarávania, resp.

po kladnom výsledku Ex-ante kontroly na strane Poskytovateľa NFP odošle oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie Publikačnému úradu EÚ a deň po do
Vestníka úradu na zverejnenie (nadlimitná zákazka) alebo odošle výzvu na predkladanie
ponúk (podlimitná zákazka) na zverejnenie do Vestníka úradu, resp. zverejní výzvu v
systéme EKS;

f) Po zverejnení vo Vestníku EÚ (nadlimitná zákazka), resp. po zverejnení vo Vestníku
úradu (podlimitná zákazka) odošle preukázatel'ným spôsobom sút'ažné podklady na
zverejnenie v profile;

g) Zodpovedá za preukázatel'né upovedomenie verejného obstarávatel'a o jeho povinnosti
zverejniť dokumenty z realizácie verejného obstarávania určeným postupom podl'a §
63) zák. Č. 343/2015 Z.z. Samotné zverejnenie v profile uskutoční verejný obstarávatel';

h) Spracuje všetky oznámenia, ktoré sú v priebehu realizácie daného postupu verejného
obstarávania povinné zasielať UVO;

i) Vypracuje doklady potrebné k otváraniu ponúk, menovacie dekréty pre členov komisie
menovaných na otváranie ponúk, ich čestné vyhlásenia, doklady z vyhodnotenia
podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk predložených v rámci danej zákazky;

j) Pripravuje a spracováva všetky prezenčné listiny, evidencie, zápisnice, oznámenia
odpovede verejného obstarávateI'a na prípadné žiadosti záujemcov o vysvetlenie
podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. vo výzve
na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, žiadosti verejného obstarávatel'a o
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti, žiadostí verejného obstarávatel'a o vysvetlenie ponuky, resp.
vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky o vysvetlenie ponuky a následné možné
pozvanie uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom d'alšieho vysvetlenia jeho
stanoviska k vysvetleniu mimoriadne nízkej ponuky, oznámenia o výsledku
vyhodnotenia ponúk, výzvu úspešnému uchádzačovi na predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti (v prípade ak ich v ponuke predložil podI'a
§ 42 ods.2 zák. č. 343/2015 Z.z.), výzvu úspešnému uchádzačovi na uzavretie zmluvy,
správu o zákazke podl'a § 24 ods.2 zák. č. 343/2015 Z.z.;

k) V prípade, ak uchádzač uplatni revízne postupy prípade spracuje stanovisko verejného
obstarávateľa v prípade námietky pripraví dokumentáciu pre UVO;

I) Po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom zákazky spracuje oznámenie o výsledku
verejného obstarávania, ktoré odošle Publikačnému úradu EÚ na zverejnenie a deň po
do Vestníka úradu (nadlimitná zákazka) resp. odošle Informáciu o uzavretí zmluvy do
Vestníka úradu (podlimitná zákazka);
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m) Spracováva dokumentáciu z realizácie daného postupu verejného obstarávania a po
jeho ukončení ju odovzdá verejnému obstarávateľovi.

2. Verejný obstarávateľ počas platnosti a účinnosti zmluvy urcuje nasledovný
predpokladaný rozsah poskytnutých služieb vo verejnom obstarávaní tovarov, služieb
a stavebných prác.

Počet
odlimitná zákazka 2

3. Verejný obstarávateľ požaduje kvalitné poskytovanie služieb predmetu zákazky. Pre
predpoklad splnenia špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v bode 1. a 2 bodmi tejto
Prílohy uchádzač predloží:

• Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky,
• Informáciu o minimálne jednej referencii - schválenej žiadosti o NFP - uchádzač uvedie

overiteľné identifikačné údaje žiadosti. V prípade, ak je uchádzač právnická osoba,
môže uviesť referenciu fyzickej osoby, ktorá ponúkané služby poskytuje, alebo ich v
mene uchádzača vykonáva.

• Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo obdobného
charakteru ako predmet zákazky podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
(požaduje sa minimálne 1 referencia zo schváleného projektu),

• Profesionálny životopis osôb, ktoré budú plniť predmet zákazky.
• Navrhovanú cenu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy podpísanú

štatutárnym zástupcom uchádzača;
• Návrh zmluvy v súlade s Prílohou č. 3 tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom

uchádzača a s uvedením dátumu.
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Príloha Č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk

Navrhovaná cena predmetu zákazky - Kalkulácia ceny podl'a špecifikácie predmetu zákazky
uvedenej v bode 8. a Prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.

Postup verejného Cena za l Počet Suma v € bez Výška DPH v E Suma v € sobstarávania súťaž v € súťaží DPH DPH
bez DPH

Verejná súťaž 2
nadlimitná alebo
_podlimitná
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Príloha Č. 3 k výzve na predkladanie ponúk

Návrh Mandátnej zmluvy na zabezpečenie realizácie VO /vid' príloha/
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MANDÁTNA ZMLUVA
na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania

(ďalejlen "zmluva")
uzavretápodľa ust. § 566až § 576zákonaČ. 513/1991Zb. (Obchodnéhozákonníka)v zneníneskoršíchpredpisov

Mandant:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Tel.:
Email:

a

Mandatár:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zástupca:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Tel.:
Email:

ČLÁNOK I
Zmluvné strany

Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves
JUDr. Boris Šimkovič, starosta
VÚB
7420112/0200
034/7780385
urad@zahorskaves.sk

(ďalej aj ako "mandant")

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

...................................., konateľ
Obchodný register Okresného súdu , odd.: Sro, vložka č.: / .
...................................., a.s.
SK .

(ďalej aj ako "mandatár")
(Mandant aj mandatár ďalej spolu aj ako "zmluvné strany', jednotlivo ako "zmluvná strana")

ČLÁNOK II
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zabezpečí pre
mandanta kompletnú realizáciu verejného obstarávania, a to v mene mandanta a na účet mandanta,
spočívajúcu vo výkone činností uvedených v bode 2. nižšie - výber zhotoviteľa stavby, a dodávateľa
zariadení v rámci projektu: Zberný dvor - Záhorská Ves, Kód projektu ITMS: 310010B564,Číslo
výzvy: OPKZ-P01-SC111-2016-10.

2. Mandatár, v rámci svojej činnosti, vždy v mene mandanta a na jeho účet, zaistí prípravu
a kompletný priebeh verejného obstarávania, zadávaného v procese verejného obstarávania podľa
zákona Č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len "zákon"),
v nasledujúcom požadovanom rozsahu:

vypracovanie návrhu súťažných podkladov vrátane podmienok účasti podľa ust. § 32 až ust. §
38 zákona a ich konzultácia s mandantom,
spracovanie návrhu hodnotiacich kritérií a ich konzultácie s mandantom,
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vypracovanie návrhu súťažných podmienok, požiadaviek a spracovanie súťažných podkladov
a ich konzultácie s mandantom;

zaistenie informačných schôdzok a prehliadka miesta plnenia v spolupráci s mandantom,
pokiaľ je to nevyhnutné k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania;
poskytnutie súťažných podkladov záujemcom elektronicky, alebo poštou podľa ust. § 20
zákona, vrátane potvrdenia ich odovzdania a evidencie záujemcov, ktorí si prevzali súťažnépodklady;

vysvetľovanie súťažných podkladov pre uchádzačov v spolupráci s mandantom;
prijímania ponúk v listinnej aj elektronickej forme, vrátane vypracovania zoznamu doručenýchponúk;

organizačné a metodické vedenie činnosti hodnotiacej komisie, vrátane prípravy všetkých
podkladov, dokumentov, protokolov a administratívy, ktorá súvisí s hodnotením ponúk;
vypracovanie menovacích dekrétov členov hodnotiacej komisie a ich náhradníkov (podľa
pokynov mandanta) a oznámenie termínu otvárania ponúk;
otváranie ponúk, vypracovanie zápisnice z otvárania ponúk;
spolupráca pri kontrole ponúk po formálnej stránke;

spolupráca pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti uchádzačov vrátane vypracovaniazápisnice;

v prípade potreby spracovanie výzvy na odôvodnenie nízkej ceny resp. vysvetlenie ponuky;
spolupráca pri hodnotení ponúk a vypracovanie zápisnice z hodnotenia ponúk;
spolupráca pri vypracovaní oznámenia o výbere najvhodnejšej ponuky;
v prípade potreby spracovanie oznámenia o vylúčení v procese verejného obstarávania;
spracovanie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk;

zhrnutie podkladov k vyhotoveniu zmluvy s víťazným uchádzačom; po vyhotovení zmluvy
mandatár vyzve víťazného uchádzača na uzatvorenie zmluvy;
spracovanie návrhu informácie o výsledku verejného obstarávania;

zabezpečenie uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v zmysle a spôsobom
podľa zákona;

splniť riadne a včas aj ostatná oznamovacie povinnosti voči Úradu pre verejné obstarávanie
podľa ust. § 64 zákona, okrem ods.1 písm. d), e) a ust. §12 zákona;

vypracovanie stanoviska v prípade, ak záujemca/uchádzač uplatní revízne postupy v súladeso zákonom;

vypracovanie stanoviska pre Úrad pre verejné obstarávanie, v prípade ak záujemca/uchádzač
podá námietku a zabezpečenie stanovísk/vyjadrení v celom procese revíznych postupov;
zabezpečenie celej korešpondencie a administrácie použitého postupu verejného obstarávania
na predmetnú zákazku;

odovzdanie kompletnej dokumentácie postupu verejného obstarávania mandantovi, a pre
potreby vyhotovenia zmluvy s víťazným uchádzačom, na žiadosť mandanta, aj zmluvnej
advokátskej kancelárii mandanta.

3. Mandatár je povinný vykonávať záväzok podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho záujmami.

4. Mandant prevezme od Mandatára kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania na
archiváciu, najmä, nie výlučne, originály listín.

5. Mandatár bude predmetné služby poskytovať v mieste svojho sídla, avšak vždy v mene a na účet
mandanta, a v prípade potreby po dohode s mandantom, sa mandatár dostaví aj na iné, mandantom
označené miesto, a to aj v inom ako pracovnom čase. Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa bude vždy
realizovať v mieste sídla mandanta, a to za prítomnosti starostu obce Záhorská Ves a kontrolóra obceZáhorská Ves.

ČLÁNOK III
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Odplata a platobné podmienky

1. lnenie zmluvy uvedené v článku II. bod 2. prináleží mandatárovi odmena vo výške celkom
.Mandant ani mandatár nie sú platcami DPH. V prípade, že sa-----

počas platnosti tejto zmluvy mandatár stane platcom DPH, je mandatár oprávnený k odmene
účtovať aj príslušnú percentuálnu sadzbu DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2. Odmena mandatára podľa bodu 1. tohto článku zahrňuje všetky vynaložené náklady mandatára
v SÚvislostis poskytovaním činností uvedených v tejto zmluve vyššie a cena je konečná. Platba
odmeny podľa bodu 1. tohto článku bude vykonaná nasledovne:

a. 50%pri zahájení procesu verejného obstarávania a to dňom odoslania oznámenia do vestníka
ÚVO. Zmluvné strany sa dohodli, že k tomuto dátumu dochádza k uskutočneniu čiastočného
zdaniteľného plnenia a mandatárom bude vystavená faktúra _ daňový doklad.

b. 50(Yo po ukončení procesu verejného obstarávania a to dňom odoslania oznámenia o ukončení
VO uchádzačom a odovzdaní kompletnej dokumentácie verejného obstarávania mandantovi
na archiváciu. Zmluvné strany sa dohodli, že k tomuto dátumu dochádza k uskutočneniu
čiastočného zdaniteľného plnenia a mandatárom bude vystavená faktúra _ daňový doklad.

3. Splatnosť faktúr vystavených v zmysle tejto zmluvy je 15 dní odo dňa vystavenia predmetnej
faktúry. Zmluvná strana vystavujúcu faktúru je povinná ešte v ten deň faktúru druhej zmluvnej
strane zaslať poštou. Za deň úhrady faktúry je zmluvnými stranami považovaný deň, kedy boli
peňažné prostriedky pripísané na bankový účet zmluvnej strany uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Faktúra vystavená zmluvnou stranou musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, prípadne zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty. Správne vystavenú faktúru je zmluvná strana povinná písomne potvrdiť. Faktúru
neobsahujúcu všetky náležitosti v zmysle vyššie uvedených zákonov, resp. faktúru obsahujúcu
chybné údaje je zmluvná strana oprávnená nepotvrdiť a vrátiť. Zmluvná strana je povinná chybne
vystavenú faktúru opraviť, lehota splatnosti faktúry znova začne plynúť dňom doručenia novo
vystavenej faktúry druhej zmluvnej strane.

ČLÁNOK IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi, pri vybavovam konkrétnej veci potrebnú súčinnosť,
najmä mu poskytnúť všetky dostupné informácie a písomné podklady. Zároveň ho splnomocní na
konanie vo veci v rozsahu činností špecifikovaných v tejto zmluve vyššie vykonávaných
mandatárom, vždy v mene a na účet mandanta.

2. Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach mandanta, o ktorých sa pri
realizácii služieb pre mandanta dozvie, t. j. informácie uvedené v tejto zmluve ako i tie, ktoré budú
poskytnuté v zmysle tejto zmluvy, ďalej informácie týkajúce sa a súvisiace so spoluprácou
a súčinnosťou vykonávanou na základe tejto zmluvy, ako aj informácie o všetkých dohodách,
dojednaniach, právach, povinnostiach a záväzkoch vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, sa aj po zániku tejto
zmluvy, resp. skončení činnosti vykonávaných mandatárom.

3. Vprípade, že mandatár poruší záväzok mlčanlivosti v zmysle tohto článku zmluvy, a toto porušenie
bude spôsobilé ovplyvniť priebeh alebo výsledok verejného obstarávania, je mandant oprávnený od
tejto zmluvy bez ďalšieho odstúpiť; v takomto prípade mandantovi vzniká právo od mandatára
požadovať náhradu škody takýmto konaním spôsobenej (najmä, nie výlučne, náklady vynaložené
na realizáciu verejného obstarávania, ktoré bolo takýmto konaním zmarené) a zároveň mandatárovi
zaniká nárok na úhradu nezaplatenej časti odmeny v zmysle tejto zmluvy a tiež povinnosť už
zaplatenú odmenu vrátiť.
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4. Vprípade, že porušenie povinnosti mlčanlivosti nebude v intenciách spôsobilých ovplyvniť priebeh,
výsledok a objektívnosť verejného obstarávania (bod 3. tohto článku vyššie), je mandatár povinný
mandantovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé porušenie povinnosti
mlčanlivosti. Mandatár je na písomné vyzvanie mandantom povinný zmluvnú pokutu bezodkladnemandantovi uhradiť.

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

6. Mandatár sa zaväzuje konať s náležitou odbornou starostlivosťou, dbať na to, aby pri verejnom
obstarávaní nevznikali v procese verejného obstarávania žiadne nedostatky, a konať tak, aby bol
naplnený účel tejto zmluvy a mandant v konečnom dôsledku uzavrel zmluvu s víťazným
uchádzačom. Mandatár sa zbaví zavinenia len v tom prípade, ak preukáže, že konal s odbornou
starostlivosťou, a ani pri jej vynaložení nebolo možné tento nedostatok odstrániť alebo v prípade, ak
mandatár konal na základe nesprávneho pokynu mandanta, a mandatár mandanta na nesprávnosť
pokynu upozornil a mandant napriek tomu trvala na danom pokyne. Mandatár zároveň zodpovedá
za nedostatky aj alebo škody, ktoré vzniknú, ak mandatár nedisponoval pokynom mandanta
v danom úseku verejného obstarávania (v konkrétnej situácii), a mandatár si od mandanta tentopokyn ani nevyžiadal.

7. Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta
a v súlade s jeho záujmami. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil
pri zariaďovaní záležitostí, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.

8. Mandatár je povinný zariadiť záležitosť osobne, len ak to určuje zmluva. Ak túto povinnosť poruší,
zodpovedá za škodu tým spôsobenú mandantovi.

9. Ak zariadenie záležitosti vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta, je mandant
povinný vystaviť včas mandatárovi písomne potrebné plnomocenstvo.

ČLÁNOK V
Splnomocnenie

Mandant splnomocňuje mandatára na vykonanie všetkých úkonov potrebných na splnenie činnostívyplývajúcich z tejto zmluvy.

ČLÁNOK VI
Spolupôsobenie a podklady mandanta

1. Plnenie predmetu tejto zmluvy podľa článku I uskutoční mandatár podľa podkladov, ktoré mandant
odovzdá mandatárovi. Za správnosť a úplnosť týchto podkladov zodpovedá mandant. Plnenie
predmetu tejto zmluvy zabezpečí mandatár aj na základe ďalších podkladov, ktorých potreba
vznikne aj v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy; tieto budú špecifikované alebo požadované
mandatárom od mandanta v rámci spolupôsobenia.

2. Vpriebehu plnenia tejto zmluvy sa bude mandant zúčastňovať konzultácň s mandatárom podľa
vlastného uváženia aj alebo na základe výzvy mandatára.

ČLÁNOK VII
Zodpovednosť za škodu

1. Mandatár nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená resp. vznikla použitím podkladov
prevzatých od mandanta a mandatár ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil mandanta a ten na ich použití trval.

2. V prípade vzniku škody v zmysle ustanovenia bodu 1. tohto článku vyššie, prípadne iných
ustanovení tejto zmluvy, je mandant povinný na vznik škody bezodkladne písomne (v prípade 4



zamedzeniu vzniku ďalšej škody aj telefonicky alebo inými komunikačnými prostriedkami)
upovedomiť mandatára. Mandatár sa zaväzuje, pokiaľ je to možné vzhľadom na povahu škody, túto
odstrániť, pokiaľ škoda trvá zamedziť jej d'alšiemu vzniku, a pokiaľ sa mandatár nezbaví
preukázateľne svojej zodpovednosti v zmysle bodu 1. tohto článku vyššie, je povinný spôsobenú
škodu mandantovi aj v plnom rozsahu bezodkladne uhradiť.

3. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záležitosti a na
veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri
vynaložení odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatár povinný dať včas poistiť, len ked' to určuje
zmluva alebo keď ho mandant o to požiada, a to na účet mandanta.

ČLÁNOK VIII
Ostatné dojednania a záverečné ustanovenia

1. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariad'ovaní záležitosti,
a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.

2. Mandatár sa nesmie od pokynov mandanta odchýliť. Ak mandatár túto povinnosť poruší,
zodpovedá za spôsobené škody mandantovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, s ktorými
sa oboznámia pri plnení tejto mandátnej zmluvy a skutočnostiach týkajúcich sa predmetu
obstarávania s tým, že nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú poskytnuté
tretej osobe.

4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do zverejnenia výsledku postupu verejného obstarávania
vo vestníku verejného obstarávania.

5. Túto zmluvu je možné ukončiť vzájonmou písomnou dohodou zmluvných strán.

6. Táto zmluva zaniká aj uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.

7. Mandant môže v zmysle ust. § 574 ods. 1 Obchodného zákonníka zmluvu kedykoľvek čiastočne
alebo v celom rozsahu vypovedať. Ak výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť
dňom, keď sa o nej mandatár dozvedel. Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať
v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia
potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením
činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti
výpovede nemá mandatár nárok na úhradu nákladov vynaložených podľa ust. § 572 Obchodného
zákonníka, keďže tieto sú zahrnuté v odmene podľa tejto zmluvy; mandatár však má nárok na
primeranú časť odmeny.

8. Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas. Ku
dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal. Ak
by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný ho upozorniť, aké
opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou
iných osôb a požiada mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to povinný.

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť deň po dni zverejnenej na webovej stránke mandanta.

10.Túto zmluvu je možné meniť a doplňať iba písomnými vzájomne odsúhlasenými dodatkami
podpísanými oboma zmluvnými stranami.

5



11. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu so všeobecnými
právnymi predpismi, zmluvné strany tejto zmluvy sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k tejto zmluve
tak, aby sa ustanovenie nahrádzajúce ustanovenie neplatné, čo najviac podobalo pôvodnému
ustanoveniu tejto zmluvy, a aby bolo v súlade s platným právnymi predpismi a účelom sledovaným
touto zmluvou.

12. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami príslušných
všeobecných právnych predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že na vzťahy výslovne touto
zmluvou neupravené sa budú aplikovať najmä príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

13.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po 2
vyhotovenia zmluvy.

14. Zmluvné strany tejto zmluvy prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy dôkladne oboznámili, že sa
zhoduje s prejavmi ich vôle, bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvu
schvaľujú a na znak svojho výslovného súhlasu s jej obsahom zmluvné strany Zmluvu aj
vlastnoručne podpisujú.

V dňa: . V dňa: .

Za Mandanta: Za Mandatára:

.................................................
Obec Záhorská Ves
JUDr. Boris Šimkovič, starosta

6


	Page 1
	Titles
	VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
	Predmet zákazky: Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného 


	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Images
	Image 1


	Page 5
	Page 6
	Images
	Image 1


	Page 7
	Tables
	Table 1


	Page 8
	Page 9
	Titles
	MANDÁTNA ZMLUVA 
	na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania 
	.................................... 

	Images
	Image 1


	Page 10
	Page 11
	Titles
	----- 


	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Images
	Image 1



