
 

 

 

 

 

MANDÁTNA ZMLUVA 
 

  uzatvorená podľa podľa § 566 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb.  
 

 
medzi 

 

M a n d a n t o m :   
Obec Šašová 
Obecný úrad Šašová 50, 086 12 Šašová 

 
 
a 
 

M a n d a t á r o m :   
Ing. Anton Repka  
Vyšná 173/74, 086 12  Kurima 
 
 

 
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre zákazku  s názvom 

„Viacúčelový amfiteáter na pútnickom mieste Šašová“ 
 

 
 
 
 
 
Názov mikroprojektu:  Podpora náboženskej a kultúrno-poznávacej cezhraničnej turistiky z najstaršieho 

pútnickeho miesta Prešovskej archieparchie 
Číslo mikroprojektu: PL-SK/PO/IPP/III/082 

 
 
 

Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj 
štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 
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Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 
MANDANT :               Obec Šašová 
                                                                     Obecný úrad Šašová 50, 086 12 Šašová 
Zastúpený:                                                  Jozef Vargovčík – starosta obce 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s., Bratislava 
Číslo ú čtu:     3097658055/0200 
IČO:      00322644 
DIČ:      2020778990   
Tel:      054-7391195 
 
 
    
MANDATÁR:      Ing. Anton Repka 

  Vyšná 173/74, 086 12  Kurima 
Zastúpený:      Ing. Anton Repka 
Bank. spojenie :    ČSOB, pobočka Bardejov 
Číslo ú čtu:     4007909784/7500 
IČO:      37117475 
DIČ:      1041409545 
e-mail:     ranton@gates.sk 

Zapísaný v živnostenskom registri OÚ Bardejov, číslo: 701-7693 
 

 
 

Článok II. 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

 
2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je požiadavka mandanta zabezpečiť odborne 

spôsobilou osobou činnosti verejného obstarávania vykonávané v procese zadávania 
zákazky:  

„Viacú čelový amfiteáter na pútnickom mieste Šašová“ 
 

2.2. Rozhodnutie verejného obstarávateľa o metódach obstarávania na základe stanovenia 
predmetu obstarávania a ceny zákazky podľa pravidiel výpočtu predpokladanej hodnoty 
zákazky. 

2.3. Podklady mandanta pre vypracovanie súťažných podkladov a vyhlásenia metódy 
verejného obstarávania 

2.4. Technické špecifikácie, podporné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom.  

2.5. Klasifikácia produkcie poskytovanej služby CPV (hlavný) 74141800-7 Poradenské 
služby pre obstarávanie). 
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Článok III. 

PREDMET PLNENIA 
 
3.1 Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu činnosti vykonávanej v jednotlivých fázach 

verejného obstarávania zariadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre 
mandanta v jeho mene a na jeho účet činnosti vykonávané v procese verejného 
obstarávania podľa § 116 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

3.2 Chronologický postup činností vykonávaných v jednotlivých fázach verejného 
obstarávania: prípravná fáza, vypracovanie súťažných podkladov, vypracovanie 
oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, poskytovanie súťažných 
podkladov, vysvetľovanie súťažných podkladov, prijímanie ponúk alebo dokladov, 
ukončenie súťaže, zabezpečenie procesu kontroly verejného obstarávania.  

  

 
Článok IV. 

ČAS PLNENIA 
 

4.1. Mandatár  sa zaväzuje vykonávať v dohodnutom rozsahu činnosti podľa čl. III tejto 
zmluvy od definovania predmetu zákazky a stanovenia predpokladanej hodnoty až po 
skompletizovanie a archiváciu dokumentácie o procese zadávania zákazky. 

4.2. Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol v dohodnutom 
rozsahu činnosti čl. III tejto zmluvy riadne a včas plniť, za uvedené činnosti zaplatiť 
mandatárovi odplatu v dohodnutej výške. 

 
 

Článok V. 
ODPLATA 

5.1. Cena za požadovanú službu je dohodnutá v súlade s ustanoveniami § 2 zákona NR SR 
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášok, ktorými sa vykonáva 
zákon o cenách.  

Celková konečná cena .................580,- €  / Mandatár nie je platcom DPH 

        (slovom päťstoosemdesiat Eur). 
 
 
 

Článok VI. 
SPÔSOB A FORMA PLATENIA 

 
6.1 Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy na základe 

faktúry mandatára. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia faktúry mandantovi. 

6.2 Zodpovedným pracovníkom za mandanta, ktorý bude stálym konzultantom s 
mandatárom je starosta obce Šašová. 

6.3 Mandant zodpovedá za úplnosť a pravdivosť odovzdaných podkladov, ako aj za to, že 
skutočnosti v nich uvedené zodpovedajú realite a sú bez právnych chýb. 

6.4 V prípade, že v rámci predmetnej zákazky verejného obstarávania bude mandantovi 
uložená zo strany Úradu pre verejné obstarávanie sankcia za porušenie zákona 
o verejnom obstarávaní, má mandant právo požadovať vrátenie finančných prostriedkov 
od mandatára vo výške odplaty podľa článku V. 
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Článok VII. 
PLNOMOCENSTVO 

 
7.1. Mandant, inak objednávateľ – vo vzťahu k tretej strane, udeľuje týmto mandatárovi 

písomnú plnú moc, aby podľa § 13 v nadväznosti na § 566 Obchodného zákonníka 
konal pri zabezpečovaní činností v rozsahu čl. III tejto zmluvy ako jeho zástupca, aby ho 
zastupoval v priebehu verejného obstarávania. 

7.2. Mandatár bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca 
objednávateľa a konať bude v mene a na účet mandanta. Toto plnomocenstvo končí 
uplynutím času plnenia podľa čl. IV tejto zmluvy – ukončením procesu verejného 
obstarávania. 

 
 

Článok VIII. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
8.1. Mandatár bude pri zabezpečovaní činností podľa čl. III. tejto zmluvy postupovať 

s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so 
záujmami mandanta a podľa pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán. 

8.2. Mandant a mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného 
súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto 
zmluvy. 

8.3. Ak dohody, uzavreté podľa čl. 8.1 na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť 
súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre 
vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

8.4. Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. III tejto zmluvy 
(Preukaz o odbornej spôsobilosti reg. č. U0700-678-2010; Výpis zo Živnostenského 
registra č. 701-7693). 

8.5. V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, upresnení, 
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

8.6. Mandant poskytne mandatárovi pre  potrebu spracovania súťažných podkladov 
relevantné podklady (napr.:  žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 
opis projektu, atď.). 

8.7. Úhrada za súťažné podklady (ak sa vyžaduje) je príjmom mandatára. 

 
 

Článok IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
9.1. Lehota na prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 10 dní od doručenia. Do doby 

uzavretia zmluvy môže jej návrh mandant odvolať. 

9.2. Meniť, doplňovať alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

9.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, 
v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku k tejto zmluve. Po tú istú dobu je týmto 
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 
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9.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú svojím podpisom, že si zmluvu prečítali, porozumeli 
je obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

9.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá mandant 
a jednu mandatár. 

9.6. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle mandanta. 

V Šašovej, dňa 3.5.2013 V Šašovej, dňa 3.5.2013 

 mandant mandatár 


