
MANDÁTNA ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení 

1.1 Mandant 
Názov : 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Email: 
Telefón: 

I . 
Zmluvné strany 

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo 
ul. Partizánska č. 15-17, 946 03 Kolárovo 
Mgr. Juraj Murányi - riaditeľ 
31824633 
2021015876 
Všeobecná úverová banka a.s. 
SK13 0200 0000 001783841256 
zpskolarovo@gmail.com  
035/7772292 

(ďalej len „mandant") 

1.2 Mandatár 
Názov spoločnosti: 
Sídlo spoločnosti: 
Zastúpená: 
IČO : 
DIČ : 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu (IBAN): 
(ďalej len „mandatár") 

R E F A M s.r.o. 
Staničná 6, 924 01 Galanta 
Ing. Dagmar Melotíková, konateľ 
46 124 934 
2023238316 
Fio banka - pobočka zahraničnej banky 
SK0283300000002200326426 

II . 
Predmet zmluvy 

2.1 Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zriadi za odplatu 
určitú obchodnú alebo administratívnu záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene 
mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. 

a 

2.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára uskutočniť a vykonať pre mandanta 
nasledovné činnosti : 

o Služby v oblasti verejného obstarávania v rozsahu a cenách podľa prílohy č. 1. 
o Poradenstvo zamerané na zlepšenie vnútornej organizácie a štruktúry procesu 

verejného obstarávania - na základe analýzy existujúceho stavu navrhuje opatrenia na 
jeho maximálne zefektívnenie, zosúladenie s právnymi predpismi, vrátane úpravy 
interných aktov riadenia. 

o Sústavný monitoring novej legislatívy, rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie 
a Ministerstva vnútra a poskytovanie ich aktuálnych výkladov. 
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o Spravuje a aktualizuje „Profil verejného obstarávateľa" na webovom sídle Úradu pre 
verejné obstarávanie, 

o Spravuje a aktualizuje „Elektronické trhovisko" na webovom sídle www.eks.sk , 
o Aktualizuje plán verejného obstarávania štvrťročne, 
o Zverejňuje súhrnnú správu v profile verejného obstarávateľa na UVO - zákazky 

postupom § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, 
o Konzultačné služby v prípadoch splnenia zákonných výnimiek, odporúčanie použiť 

pri verejnom obstarávaní nesúťažný postup, vrátane možnosti realizácie takéhoto 
postupu, 

o Konzultačné služby v prípadoch aplikácie Zákona o verejnom obstarávaní, 
odporúčanie použitia najvhodnejšieho postupu verejného obstarávania pre konkrétny 
predmet verejného obstarávania, 

o Realizácia školení a seminárov, 
o Zabezpečenie vzdelávania podľa individuálnych požiadaviek klienta 

III . 
Doba trvania zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie od 01.02.2015 do 31.12.2015 

IV. 
Odmena a platobné podmienky 

4.1 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli , že konkrétne služby bude mandant u mandatára 
riešiť čiastkovými objednávkami podľa vlastnej potreby. 

4.2 Odmena v prílohe č. 1 je uvedená bez DPH, nakoľko mandatár nie je platcom DPH. 

4.3 Mandant je povinný faktúru uhradiť najneskôr v lehote 14 dní od jej doručenia, bankovým 
prevodom na účet mandatára, uvedeného v záhlaví faktúry. Odmena je uhradená dňom 
pripísania peňažných prostriedkov na účet mandatára. 

V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1 Mandatár je povinný : 
• vykonávať dohodnutý predmet zmluvy riadne a včas, postupovať pri plnení predmetu 

zmluvy s odbornou starostlivosťou, 
• všetky činnosti vykonávať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, 
• vykonávať všetky činnosti osobne, 
• oboznamovať mandanta včas o záležitostiach, informáciách a veciach, ktoré majú 

vplyv na plnenie predmetu zmluvy, ktoré sú potrebné na riadne plnenie predmetu 
zmluvy 

• uchovávať pre mandanta všetku potrebnú písomnú dokumentáciu, 
5.2 Mandant je povinný : 

• poskytovať potrebnú súčinnosť, 
• poskytovať všetky informácie a fakty, potrebné pre riadne a včasné plnenie predmetu 

zmluvy, 
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• dávať mandatárovi riadne a včas pokyny, podľa ktorých má uskutočňovať plnenie 
predmetu zmluvy, 

• uhradiť odmenu riadne a včas. 
VI. 

Ostatné dojednania 
6.1 Mandatár nie je oprávnený odchýliť sa od pokynov mandanta. 
6.2 Mandant je povinný uhradiť mandatárovi náklady, ktoré mu vznikli pri plnení predmetu 
zmluvy a na základe zadania v súlade s bodom 6.3 tejto zmluvy, tieto náklady nie sú zahrnuté 
v mesačnej paušálnej odplate. 
6.3 V prípade, že mandant bude od mandatára požadovať uskutočnenie takých úkonov a 
činností, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, s vykonaním ktorých bude mandatár súhlasiť, 
tieto činnosti po vzájomnej dohode uskutoční mandatár pre mandanta. Mandant je povinný za 
takéto uskutočnenie a vykonanie činností nad rámec zmluvy zaplatiť mandatárovi, mimo 
dohodnutej odmeny podľa článku IV. tejto zmluvy, odplatu navyše, vo výške vopred písomne 
dohodnutej, ktorá bude fakturovaná samostatne od zmluvne dohodnutej odmeny. 
6.4 Mandatár nezodpovedá za škodu spôsobenú mandantovi svojou činnosťou, ak konal na 
pokyn mandanta, vykonanie ktorého spôsobilo mandantovi vznik škody. 
6.5 Mandatár zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil mandantovi tým, že nedodržal povinnosti 
ustanovené touto zmluvou a odchýlil sa od pokynov mandanta a týmto odchýlením sa od 
pokynov spôsobil mandantovi vznik škody. 

VII . 
Ukončenie zmluvy 

7.1 Táto zmluva sa ukončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, t. j . dňom 31.12.2015 
7.2 Pred uplynutím tejto doby je možné zmluvu vypovedať a to i bez udania dôvodu s 
účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas. 
7.3 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán. 

VIII . 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými oboma 
zmluvnými stranami. 
8.2 Táto zmluva je platná dňom jej podpísania a účinná dňom jej zverejnenia na webovom 
sídle mandanta. 
8.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, každej zmluvnej strane po jednom. 
8.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a 
uzavierajú ju slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom, nie v tiesni, nie za nápadne 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju obe zmluvné strany podpísali. 
8.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Cenník služieb mandatára 

V Kolárove dňa 23.01.2015 V Kolárove dňa 23.01.2015 
Za mandanta : Za mandatára: 
Mgr. Juraj Murányi - riaditeľ Ing. Dagmar Melotíková 
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