uzavretá

podľa

MANDÁTN A ZMLUVA
ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

Mandant:
Vodárenské združenie Stredných Kysúc
zastúpený:
.Ing. Jozef Grapa, predseda združenia
ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
adresa:
45735646
IČ O :
Bankové spojenie : .... .. .............. .
č. účtu :
.................... .
Mandatár:
ABNKA, s. r. o.
Branislav Jurča, konateľ spoločnosti
zastúpený:
Kalinčiakova 17, 900 28 Ivanka pri Dunaji
adresa:
44341 717
IČO :
DIČ :
bankové spojenie:
č. účtu :
uzatvárajú túto zmluvu

l.
1.1

1.2

Mandant je v zmysle ustanovenia § 6, ods. 1, písm. d) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. v znení
neskorších zmien a doplnkov /ďalej len zákon/ verejným obstarávatel'om, podliehajúcim tomuto
zákonu. V zmysle § 116 tohto zákona je povinný vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní
prostredníctvo m "odborne spôsobilých osôb" pre verejné obstarávanie, alebo prostredníctvo m inej
osoby ktorá je podnikatel'om a má na takúto čin nosť oprávnenie.
Mandatár vykonáva č innosti v zmysle ustanovení zákona.

ll.
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár pre mandanta vykoná verejné obstarávanie v zmysle
ustanovení zákona, za účelom výberu dodávateľa koncesie projektu s názvom "Zásobovanie
vodou, odkanalizovan ie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce v predpokladanej
hodnote zákazky 67.251.422 E (stavebné práce)
2.2 Mandatár vykoná verejné obstarávanie na svoje náklady a mandant mu po skončení obstarávania
vyplatí dohod nutú odmenu v zmysle článku 111. tejto zmluvy.

Ili.
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanie verejného obstarávania v zmysle článku ll. , ods.
2.1 tejto zmluvy vo výške : 3.000,- € bez DPH. Mandatár nie je platcom DPH. V prípade že sa stane
platcom DPH, bude sa j ednať o cenu vrátane DPH. Táto cena je konečná aj v prípade akých koľvek
naviac prác vzídených z prípadných námietok záujemcov, alebo uchádzačov.
3.3 Odmena bude vyplatená na základe predloženej faktúry so sp latnosťou 14 dní. Táto bude
predložená po ukončení predmetu tejto zmluvy.
IV.
4.1 Mandatár pri zab ezpečovaní predmetu tejto zmluvy je povinný postupovať v súlade s ustanoveniami
platných právnych predpisov, najmä však v súlade s ustanoveniami zákona.
4.2 Mandatár sa zaväzuje predmet tejto zmluvy započať re a l izovať ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto
zmluvy a obdržaní podkladov nevyhnutných na spracovanie oznámení v zmysle zákona. Za obsah
a rozsah týchto dokladov nesie zodpovednosť poskytovateľ - Mandant.
4.3 Mandatár sa zav~zuje predmet tejto zmluvy vykonať čo najskôr a to v termínoch v zmysle zákona.
4.4 Mandant sa zaväzuje byť mandatárovi s účinný pri realizácii predmetu tejto zmluvy, zabezpečiť osoby
vedúce súťažný dialóg so záujemcami, menovať členov hodnotiacej komisie, včas zabezpečiť
členov hodnotiacej komisie, poskytnúť priestory pre hodnotiacu komisiu na jej činnosť a iné
nevyhnutné doklady a podklady potrebné na realizáciu predmetu plnenia tejto zm luvy.
4.5 Všetky náklady na poštovné bude znášať Mandatár.
4.6 Za ukončen ie predmetu tejto zmluvy uvedenej v článku ll. tejto zmluvy sa považuje vykonanie
všetkých úkonov v zmysle zákona a protokolárne odovzdanie písomností mandatárom mandantovi.

4. 7 Po ukončení prác v zmysle zákona mandatár do 14 dní od ukončenia písomným protokolom
odovzdá Mandantovi originály všetkých písomností a dokumentov týkajúce sa predmetu tejto
zmluvy. Mandant bude povinný protokol do 3 dní od predloženia podpísať a prevziať všetky
predkladané písomnosti a dokumenty.

v.
5.1 Mandant môže túto zmluvu vypovedať , ak si mandatár neplní svoje povinnosti z nej vyplývajúce či už
časovo, alebo vecne. 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 vykonanú prácu .
5.2 Mandatár môže túto zmluvu vypovedať, ak si mandant neplní svoje povinnosti, alebo ak nie je
súčinný a nápomocný pri realizácii predmetu tejto zmluvy uvedenej v článku ll. tejto zmluvy.
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
vykonanú prácu.

Vl.
6.1 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopfňať len na základe písomných dodatkov k nej, podpísaných
oboma zmluvným i stranami.
6.2 Táto zmluva má 2 strany a je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom rovnopise.
6.3 Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, porozumeli jej, ich zmluvná vol'nosť nie je
obmedzená, a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Krásne nad Kysucou dňa 4.5.2011
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........:~. 7..! ...............
Mandant
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