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MANDÁTNA ZMLUVA 
na výkon činností spojených s verejným obstarávaním uzavretá podľa § 566 a nasl. Zákona č. 

513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov 

medzi týmito  
Zmluvnými stranami: 

 
Mandantom: 

Názov: Mesto Krásno nad Kysucou 
Sídlo: 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 
IČO: 00314072 
DIČ: 2020553073 
Zastúpený: Ing. Jozef Grapa, primátor 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 10925322/0200 
/ďalej len ako „mandant“/ 
 
a   
 
Mandatárom: 

Názov: TENDER & Consuling, s.r.o. 
Sídlo: Kopanice 6, 821 04 Bratislava 
IČO: 46 460 012 
DIČ: 2820007729 
Zastúpený: JUDr. Silvia Štarková, konateľ 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 
Číslo účtu: 2926868152/1100 
/ďalej len ako „mandatár“/ 
 
 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

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

Zmluve zariadi za odplatu pre mandanta formou príslušnej metódy úkony spojené 
s verejným obstarávaním podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov na výber dodávateľa zemného plynu pre všetky 
odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

2. Za týmto účelom mandant udeľuje mandatárovi plnú moc na všetky právne úkony, 
súvisiace s príslušnou metódou verejného obstarávania, ktoré bude mandatár 
vykonávať na základe tejto Zmluvy. 
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3. Pri zadávaní zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z.z. budú vykonané nasledovné 
činnosti: komplexné organizačné zabezpečenie verejného obstarávania (ďalej len 
„VO“) 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 o 
VO“):    

a) Analýza podkladov pre zvolenie metódy verejného obstarávania a 
vypracovanie súťažných podkladov, zvolenie metódy a postupu verejného 
obstarávania, 

b) Vypracovanie oznámenia/oznámení o verejnom obstarávaní do Vestníka 
verejného obstarávania,   

c) Vypracovanie komplexných súťažných podkladov (evidencia); 
spolusúčinnosť pri zadefinovaní špecifikácie opisu predmetu zákazky, 
podmienok účasti uchádzačov a stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,    

d) Na základe predložených žiadostí o vysvetlenie vypracovanie odpovede pre 
záujemcov; 

e) Vypracovanie podkladov pre menovanie členov komisie na  vyhodnotenie 
ponúk vrátane čestného vyhlásenia pre členov komisie; 

f) Vypracovanie potvrdenia o prevzatí ponuky; 
g) Účasť a organizovanie otvárania ponúk, spracovanie zápisnice z otvárania 

ponúk a zaslanie uchádzačom; 
h) Preštudovanie ponúk a vypracovanie podkladov pre vyhodnotenie splnenia 

podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, vypracovanie 
návrhu zápisnice o splnení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní pre 
komisiu, vypracovanie návrhu oznámenia o vylúčení uchádzača; 

i) Preštudovanie ponúk a vypracovanie podkladov pre vyhodnotenie 
požiadaviek vo verejnom obstarávaní, vypracovanie návrhu zápisnice zo 
splnenia stanovených požiadaviek vo verejnom obstarávaní, vypracovanie 
návrhu oznámenia o vylúčení ponuky; 

j) Vypracovanie dokladov pre vyhodnotenie ponúk podľa stanovených 
kritérií na vyhodnotenie ponúk, v súlade s oznámením o vyhlásení 
verejného obstarávania a súťažných podkladov;      

k) Zabezpečenie korešpondencie v prípade vysvetlenia predložených ponúk 
na základe požiadavky komisie na vyhodnotenie ponúk, vrátane oznámenia 
o prípadnom vylúčení uchádzača, 

l) Vypracovanie návrhu zápisnice z vyhodnotenia ponúk, vypracovanie 
návrhu oznámenia – informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk s 
odôvodnením; v prípade, že sa použije elektronická aukcia - výzva 
úspešným uchádzačom na účasť v elektronickej aukcii a zaslanie 
elektronickej prihlášky na účasť v elektronickej aukcii, vypracovanie 
Protokolu o priebehu a výsledku elektronickej aukcie vyhodnotenej 
automatizovaným systémom, zaslanie oznámení uchádzačom zúčastneným 
v elektronickej aukcii o jej výsledku, 
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m) Výzva úspešnému uchádzačovi za účelom uzavretia zmluvy v súlade so 
zákonom o VO;  

n) Vypracovanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do Vestníka 
verejného obstarávania resp. podanie informácie o uzavretí zmluvy na Úrad 
pre VO; 

o) V prípade, že sa použije iný postup ako verejná súťaž, mandatár zabezpečí 
komplexne celý proces verejného obstarávania pre použitý postup  
v procese zadávania zákazky.       

4. Mandatár sa ďalej zaväzuje, že všetky návrhy písomných dokladov predloží 
mandantovi na odsúhlasenie. 

 
Čl. II. 

Lehota plnenia 
 

1. Mandatár bude túto činnosť vykonávať od podpisu tejto zmluvy do zverejnenia 
oznámenia o výsledku verejného obstarávania s tým, že taktiež splní všetky svoje 
povinnosti vyplývajúce z dodržania lehôt uvedených v zákone o VO pre použitý 
postup zadávania zákazky. 

2. Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi pri plnení predmetu tejto Zmluvy 
súčinnosť tak, aby mohol mandatár dodržať lehoty uvedené v bode 1 tohto článku. 
 
 

Čl. III. 
Odplata a platobné podmienky 

 
1. Odplata mandatára za činnosť uvedenú v článku I. tejto Zmluvy predstavuje celkom 

sumu vo výške 2.400,-  EUR bez DPH /slovom: dvetisícštyristo eur/. Mandatár nie je 
platcom DPH.  

2. Odmena za riadne vykonanie dohodnutej činnosti bude vyplatená mandatárovi 
nasledovne:  
1.000,- EUR slovom: / jedentisíc eur/ najneskôr do 14 dní od podpísania tejto Zmluvy 
na  základe mandatárom vystavenej faktúry,  
1.400,- EUR slovom: /jedentisícštyristo eur/ najneskôr do 14 dní po zverejnení 
oznámenia o výsledku verejného obstarávania na základe mandatárom vystavenej 
faktúry. 

3. Mandant odmenu mandatárovi poukáže na jeho bankový účet v peňažnom ústave, 
uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy. 
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Čl. IV. 
Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 
1. Pri plnení predmetu tejto Zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať ustanovenia 

zákona o VO a súvisiace predpisy, všeobecné záväzné predpisy a ustanovenia tejto 
Zmluvy a bude sa riadiť podkladmi a pokynmi mandanta. 

2. V prípade predloženia žiadosti o nápravu a námietok navrhne mandatár mandantovi 
možnosti ďalšieho postupu  vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona 
o VO. 

 
Čl. V. 

Sankcie 
 

1. Za nedodržanie lehôt podľa čl. II. tejto Zmluvy zavinených zo strany mandatára sa 
mandatár  zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  z odplaty podľa čl. III 
bod 1 tejto Zmluvy za každý deň omeškania, ktorá sa uplatní odpočtom z fakturovanej 
odplaty. 

2. Za nedodržanie lehôt podľa čl. II. tejto Zmluvy zavinených zo strany mandanta, do 
takej miery, že tieto mandatárovi znemožnia plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa čl. 
I., prípadne mu znenožní dodržať lehoty stanovené zákonom o VO pre danú metódu 
verejného obstarávania,  má mandatár právo odstúpiť od tejto Zmluvy.  

3. Za nedodržané lehoty splatnosti faktúry sa mandant zaväzuje uhradiť úroky z 
omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej odplaty za každý deň omeškania. 

 
Čl. VI. 

Spolupôsobenie a podklady mandanta 
 

1. Plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy uskutoční mandatár podľa 
podkladov, ktoré mandant odovzdá mandatárovi a ktorých poskytnutie je závislé od 
mandanta. Za správnosť a úplnosť týchto podkladov zodpovedá mandant. 

2. Plnenie predmetu tejto zmluvy zabezpečí mandatár na základe  podkladov 
poskytnutých mandantom. Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne ďalšia 
potreba poskytnutia podkladov, mandant sa zaväzuje tieto podklady na základe reálnej 
požiadavky mandatára v rámci spolupôsobenia poskytnúť. 

3. Mandatár vyhlasuje, že si neuplatní ďalšie náklady súvisiace s výkonom predmetu 
tejto zmluvy okrem nákladov uvádzaných v tejto Zmluve.  

4. V priebehu plnenia tejto Zmluvy sa bude mandatár zúčastňovať konzultácií s 
mandantom na základe jeho výzvy. 

5. V prípade obdržania žiadosti o nápravu resp. námietok v priebehu verejného 
obstarávania mandant okamžite o tom upovedomí mandatára tak, aby bolo možné 
vykonať potrebné úkony v lehotách, vyplývajúcich zo zákona o VO. Pokiaľ tak 
mandant neurobí, mandatár nepreberá zodpovednosť za nedodržanie predpísaných 
lehôt podľa zákona o VO. 
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Čl. VII. 

Zodpovednosť za škodu 
 

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

Čl. VIII. 
Osobitné dojednania 

 
1. Len mandant má právo menovať členov komisie na vyhodnotenie ponúk, ktorí sa 

zúčastnia činnosti tejto komisie.  
2. Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí s odbornou starostlivosťou 

a k spokojnosti mandanta. 
3. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri 

zariaďovaní záležitostí a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 
4. Mandatár sa nesmie od pokynov mandanta odchýliť, ak to zakazuje mandátna zmluva 

alebo mandant. Ak mandatár túto povinnosť poruší a poškodí mandanta,  zodpovedá 
za spôsobené škody mandantovi. 

5. V prípade, že právny vzťah založený touto zmluvou skončí pred uplynutím doby, na 
ktorú bola zmluva uzavretá, za činnosť riadne uskutočnenú do jej skončenia má 
mandatár nárok na úhradu nákladov účelne a preukázateľne vynaložených a 
súvisiacich s predmetom tejto Zmluvy podľa Obchodného zákonníka. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch a 
skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri plnení predmetu tejto Zmluvy a týkajúcich 
sa predmetu zákazky s tým, že informácie a materiály nebudú použité na akýkoľvek 
iný než zmluvný účel a nebudú poskytnuté tretej osobe. 

 
 

Čl. IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu a je uzavretá na dobu 

plnenia predmetu zmluvy. 
2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov SR. 
3. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých mandant obdrží dve 

vyhotovenia a mandatár dve vyhotovenia. 
4. Túto Zmluvu je možné meniť iba písomne vzájomne odsúhlasenými dodatkami. 
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5. Účastníci svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentičnosť tejto Zmluvy a 
prehlasujú, že túto Zmluvu riadne prečítali a že táto Zmluva nebola uzavieraná v tiesni 
ani za inak nevýhodných podmienok. 

 
 
 
V ................. dňa...................     V ................... dňa ................... 
 
Mandant       Mandatár 


