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Mandátna zmluva
uzavretá podľa §566 a nasl. zákona č. 513/J991 Zb. Obchodného zákonnika v znení
neskorších právnych predpisov

Obec Straňavy
Májová 336. O13 25 tráňavy
IČO
00321613
2020677593
DIČ
Zastúpený
Ing. Jozef Papán - starosta obce
041 500 56 75
Telefonický kontakt
E-mail
strana y l stranavy.sk
(ďalej v texte zmluvy len mandant)

Mandant
Sídlo

a
Mandatár
Sídlo

: TENDERnet s.r.o.
: M. R. Štefánika 836/33 Ol O Ol Žilina
IČO
: 50139088
: 2120 186816
DIČ
Štatutárny zástupca : Mgr. Michal Gondžár, Mgr. Dušan Kamenár, Ing. Milan UrbanJk
Osoba oprávnená konať v zmluvných veciach: Mgr. Michal Gondžár
Banko é spojenie
: Fio banka a.s.
IBAN
: SK3083300000002500936 l 97
Telefonický kontakt : 0917 752 O12
E-mail
: info@tendemet.sk
(ďalej '-' texte zmluvy len mandalár)
Článok l
Predmet zmluvy
l. Mandatár sa mandantovi zaväzuje vykonávať pre mandanta činnosť :
" Správa verejného obstarávania ..
2.Činnost' podľa bodu l tohto článku je najmä:

a) príprava podkladov a zadania nákupného procesu ( resp. verejného obstarávania),
b) výber vhodnej metódy nákupu v nadväznosti na po innosti vyplývajúce zo zákona
343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní,
c) riadenie a koordinácia nákupného procesu (resp. verejného obstarávania),
d) správa účtov v systémoch EKS, ISZU, TENDERnet
e) príprava kvalifikovaných zmluvných návrhov s úspešnými uchádzačmi,
f) koordinácia združených nákupov pre klienta v prípade, že sa klient zúčastňuje na
združenom nákupe.

Strana 1 z 3

Článok ll
Doba trvania zmluvy a spôsob jej výkonu
l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurč itú .
2. Táto zmluva nadobúda právoplatn osť dňom podpisu obidvoma stranami .
3. Mandatár je povinný vykonať príkaz podľa Č lánku l tejto zmluvy riadne, zodpovedne
a svedomito.
Článok III

Práva a povinnosti zmluvných strán
l . Mandant je povinný umožni ť mandatárovi vykonávanie jeho úloh a to najmä tým, že mu
vždy a s dostatočným predstihom zabezpečí podklady pre výkon jeho č innosti , ktoré sú
nevyhnutné na plnenie úloh.
Článok IV

Odmena a spôsob jej vyplácania
! .Mandatárovi patrí riadna odmena za vykonanie či nnosti
nasledovného cenníka služieb:

podľa

tejto zmluvy podľa

,. odmena z úspory vo výške 15% alebo
~ odmena z výslednej hodnoty zákazky vo výške 2% ( pre zákazky do 7500,-EUR) , vo

výške l % (pre zákazky nad 7500,-EUR do 20 000,-EUR). vo výške 0,5% ( pre
zákazky nad 20 000,-EUR)

2. Výška úspory je určená rozdielom hodnôt naj ni žš~j cenovej ponuky v rámci zadávacieho
kola a výslednej ponuky úspešného uchádzača .
3. Odmena sa vypláca na základe predložených faktúr spätne.
4. S platnosť odmeny je určená podmienkami splatnosti na faktúre.
Článok V
Skončenie

zmluvy

l. Zmluvný vzťahje možné skončiť:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) ypovedaním zmluvy mandantom,
c) vypovedaním zmluvy mandatárom.

2. Účinky vypo edania zmluvy mandantom začínajú platiť od prvého dňa mesiac~ ktorý
nasJeduje po mes iaci v ktorom bola zmluva vypo edaná.
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lng. Jozef Papán
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