
Ing. Vladimír Pokojný, ul. Pavla Horova 24, 842 07 Bratislava,
(dalej len mandatár)

na strane jednej

a

Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

zastúpená riaditel'om Ing., Mgr. Ondrejom Holiencíkom
(dalej len mandant)

na strane druhej,

uzatvárajú podl'a ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
(dalej len zákon), nasledujúcu

mandátnu zmluvu:

l.

Mandatár sa touto mandátnou zmluvou zaväzuje, že pre mandanta bude poskytovat pomoc
a práce podl'a zákona C. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, uskutocní prípravu a posudzovanie jednotlivých akcií predmetu
obstarávania a vypracovávan ie doplnujúcich pripomienok a stanovísk v záujme mandanta,
vrátane vypracovávan ie všetkých dokumentov a sútažných podkladov. Mandatár sa·zväzuje
poskytovat mandantovi komplexné poradenstvo a vypracovávanie odborných stanovísk
v procese verejného obstarávania.

II.

J, Mandant splnomocnuje mandatára aby v jeho mene vykonával všetky úkony v súvislosti
s cinnostou dohodnutou v bode l. tejto zmluvy.

III.

Podl'a tejto mandátnej zmluvy patrí mandatárovi odmena vo výške 16,59 € za každú hodinu
prác vykonaných v súvislosti s jeho cinnostou dohodnutou v bode l. tejto zmluvy.
Dohodnutý rozsah prác je 95 hodín. Celková cena za dohodnutý rozsah prác je 1.576,05 €.
Mandatár urcí pred zacatím akcie predmetu obstarávania odhad rozsahu požadovaných prác
v hodinách, ktorý odsúhlasí zástupca mandanta.
Mandatár je povinný na požiadanie zástupcu mandanta preukázat pocas realizácie
predmetu obstarávania rozsah vykonaných prác.

IV.

Mandatár je povinný postupovat pri poskytovaní služieb a prác pre mandanta s osobitnou
starostlivostou a využit všetky svoje znalosti na to, aby poradenstvo bolo pre mandanta co
najvýhodnejšie. Mandatár bude postupovat v súlade so záujmami mandanta a na základe
pokynov od mandanta. Mandant je zároven povinný poskytnút mandatárovi všetky potrebné
podklady a informácie pre plnenie dohodnutého predmetu obstarávania a umožnit súcinnost
mandatára a zodpovedného zamestnanca mandanta urceného plnit dohodnutý predmet
obstarávania.

V.

Mandant súhlasí aby mandatár ustanovil za seba zástupcu, a ak ich ustanoví viac, súhlasí,



aby každý z nich konal samostatne. Za splnenie svojho mandátu však zodpovedá mandatár.

VI.

Mandant uhradí mandatárovi všetky úcelne vynaložené náklady, ktoré sa viažu priamo na
vybavenie jeho zmluvného záväzku. Na náklady, ktoré súvisia so záväzkom mandatára len
nepriamo, musí mat predchádzajúci súhlas mandanta.

VII.

Mandant môže zmluvu vypovedat kedykol'vek, a to ciastocne alebo v celom rozsahu.
Zmluvné strany si dohodli výpovednú lehotu v trvaní jedného mesiaca s tým, že táto zacne
plynút druhý den po dni, kedy bola dorucená mandatárovi. Vypovedaním zmluvy nie je do
dna jej skoncenia dotknutá ani pomerná cast odmeny ani úhrady nákladov, ktoré do tohto
momentu mandatár vynaložil.
Mandatár môže zmluvu vypovedat s úcinnostou ku koncu kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved dorucená mandantovi. V dalšom platia v
súvislosti s ukoncením mandátnej zmluvy ustanovenia § 574 a 575 zákona.

VIII.

Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po
vzájomnej dohode zmluvných strán.

IX.

Mandatár sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho s dodávanými
službami kedykol'vek pocas platnosti a úcinnosti mandátnej zmluvy a to oprávnenými
osobami v zmysle clánku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí
nenávratného financného príspevku C. 110/2009/1.1 /OPV a poskytne im všetku potrebnú
súcinnost.

X.

Zmluva bola vyhotovená vo dvoch exemplároch, pricom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom exemplári. Zmluvné strany si zmluvu precítali a na znak súhlasu s jej obsahom a
toho, že ju bez výhrad pochopili, ju podpísali.

Bratislava 17. 12. 2009

Ing. Vladi/ryír Pokojnýul. Pavla Horova 22í, 842 07 Bratislava
Ing., ~gr. Ondrej Holiencík

Stredná o~borná škola strojnícka


