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M A N D Á T N A    Z M L U V A 
uzavretá v súlade s ustanoveniami § 566-576 Obchodného zákonníka 

 medzi  
  
   
  

Mandant :     Obec Záborské  
Sídlo:          Obecný úrad Záborské 39, 082 53  Záborské 
IČO:              00 328 014 
DIČ:   2021296739 
Zastúpený:     Kristína Maliňáková, starostka obce 
Bankové spojenie:     
IBAN:     
Tel. č.:   051 / 779 83 38 

  E-mail:   obeczaborske@gmail.com 
  Web:   www.obeczaborske.sk 
  (ďalej len „mandant“) 
  
 
 
 
Mandatár :     ORIM - TENDER, s. r. o. 

Sídlo:   Ružová 25, 083 01  Sabinov 
IČO:   44 689 454 
DIČ:     2022821251 
IČ DPH:    SK2022821251 

                        Zastúpený:   Mgr. Miroslav Kovalík, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:   
IBAN:    
Tel. č.:   0907 / 29 09 09 

  E-mail:   orimtendersro@gmail.com 
  (ďalej len „mandatár“) 
 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Mandant je v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1, písm. b) zákona 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. 

1.2 Mandatár vykonáva činnosti verejného obstarávania v zmysle zápisu v obchodnom registri OS 
Prešov, Oddiel Sro., Vložka číslo 21612/P. 

 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár pre mandanta vykoná verejné obstarávanie v zmysle  

ustanovení zákona za účelom výberu poskytovateľa služieb (podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska) projektu „Záborské – Kanalizácia a rozšírenie vodovodu“.   

2.2 Mandatár vykoná verejné obstarávanie na svoje náklady a mandant mu vyplatí dohodnutú  
odmenu v zmysle článku III. tejto zmluvy. 
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Čl. III. 
Cena a platobné podmienky 

 
3.1  Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie verejného obstarávania podľa článku II. tejto 

zmluvy je stanovená vo výške:  
cena bez DPH   2.083,33 €  
hodnota DPH 20 %    416,67 €  
cena s DPH celkom    2.500,00 € 
slovom: Dvetisícpäťsto EUR s DPH.  

3.2  Mandatár je platcom DPH. 
3.3  Cena podľa bodu 3.1 tohto článku bude vyplatená na základe faktúry so splatnosťou 14 dní                 

po predložení faktúry, ktorá bude predložená súčasne s protokolom o odovzdaní všetkých 
písomností. 

 
 

Čl. IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
4.1 Mandatár po obdržaní dokladov od mandanta nevyhnutných k realizácii predmetu tejto zmluvy 

vykoná mandantom schválený postup verejného obstarávania s odbornou starostlivosťou 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami. Za doklady 
nevyhnutné k realizácii sa považujú: 
- 1x  mandátna zmluva, 
- 1x projektová dokumentácia a 1 x výkaz výmer vypracovaný na realizáciu stavby uvedenej 

v ods. 2.1 tejto zmluvy a to 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej podobe v tvare – MS 
EXCEL na CD nosiči. 

4.2 Mandatár je povinný konzultovať a mať písomné odsúhlasenie od mandanta, resp. od jeho 
povereného zamestnanca všetky dokumenty týkajúce sa predmetu tejto zmluvy pred ich použitím 
a zverejnením. 

4.3 Začiatok realizácie predmetu (plnenia) tejto zmluvy: do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy a následného vzájomného odsúhlasenia súťažných podkladov a opisu predmetu 
zákazky.  
Ukončenie realizácie plnenia zmluvy (verejného obstarávania): do 7 dní odo dňa odoslania 
informácie o výsledku verejného obstarávania a následnom písomnom protokolárnom odovzdaní 
originálov všetkých písomností a dokumentov týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy.  

4.4 Mandant sa zaväzuje byť mandatárovi súčinný pri realizácii predmetu tejto zmluvy, najmä včas 
pripomienkovať a odsúhlasovať návrhy, ako napr.: stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, 
výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady, včas zabezpečiť členov hodnotiacej komisie, 
poskytnúť priestory pre hodnotiacu komisiu na jej činnosť, poskytnúť nevyhnutné doklady 
a podklady potrebné na realizáciu predmetu tejto zmluvy a pod. 

 
 

Čl. V. 
Skončenie zmluvného vzťahu  

 
5.1. Táto zmluva zanikne:  

a) dohodou účastníkov zmluvného vzťahu,  
b) písomnou výpoveďou podľa bodu 5.2. a 5.3.  
c) písomným odstúpením od zmluvy - mandatár je oprávnený odstúpiť od zmluvy                   
len zo závažných dôvodov, ak mu mandant opakovane neposkytne potrebnú súčinnosť               
a informácie  nevyhnutné pre výkon predmetu zmluvy, mandant je oprávnený odstúpiť od zmluvy 
len pre opakované závažné porušenia zmluvných povinností (napr. nedodržanie termínov 
spracovania predmetu zmluvy ap.), odstúpením od zmluvy zaniká zmluvný vzťah dňom doručenia 
odstúpenia druhému účastníkovi.    

5.2. 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. Mandatár môže 
vypovedať zmluvu s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci 
v ktorom bola výpoveď doručená, ak sa vo výpovedi neuvedie neskorší čas. V prípade takejto 
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výpovede je mandant povinný mandatárovi vyplatiť časť odmeny za dovtedy vykonanú službu 
v zmysle vzájomne odsúhlaseného rozpočtu služieb. 

5.3. Mandant môže túto zmluvu vypovedať, ak si mandatár neplní alebo nemôže plniť svoje 
povinnosti alebo ak dôjde zo strany mandanta k zrušeniu verejného obstarávania. Výpovedná 
lehota je v takomto prípade 7 dní od doručenia písomnej výpovede mandatárovi. V prípade 
takejto výpovede je mandant povinný mandatárovi vyplatiť časť odmeny za dovtedy správne 
vykonanú službu v zmysle vzájomne odsúhlaseného rozpočtu služieb. 

5.4. V prípade skončenia zmluvného vzťahu výpoveďou je mandatár povinný upozorniť mandanta     
na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku bezprostredne hroziacej škody.  

 
 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
6.1 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomných dodatkov k nej, 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
6.2 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom mandant a mandatár obdržia po 2 rovnopisy. 
6.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť 

nadobudne prvým dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle mandanta.  
6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred jej podpísaním 

si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
 
V Záborskom, 23. októbra 2020                          V Sabinove, 23. októbra 2020 
 
 
Obec Záborské      ORIM - TENDER, s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristína Maliňáková      Mgr. Miroslav Kovalík 
starostka obce       konateľ spoločnosti  
 
 
 
 
 .................................................                                         ................................................ 
                  Mandant                                                                                      Mandatár 
 


