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          Mandátna zmluva 

uzavretá podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení 

neskorších právnych predpisov 

 

 

Mandant  :  Obec Liešťany 

Sídlo   :  Obecný úrad Liešťany, 972 27 Liešťany č. 1 

IČO   :  00318230 

DIČ   :  2021211731 

Zastúpený  :  Ľubomír Noska – starosta obce 

Bankové spojenie  :  SK43 0200 0000 0000 1692 5382 

Telefonický kontakt :  0918 803 349 

E-mail   :  noska@azet.sk 

 (ďalej v texte zmluvy len „Mandant“) 

 

a 

 

Mandatár  :  TENDERnet  s.r.o. 

Sídlo   :  M. R. Štefánika  836/33  010 01  Žilina 

IČO   :  50139088 

DIČ   :  2120186816 

Štatutárny zástupca :  Mgr. Michal Gondžár,  

Osoba oprávnená konať v zmluvných veciach:  Mgr. Michal Gondžár 

Bankové spojenie :  Fio banka a.s. 

IBAN   :  SK3083300000002500936197 

Telefonický kontakt :  0917 752 012 

E-mail   :  info@tendernet.sk 

(ďalej v texte zmluvy len mandatár) 

 

 

Článok  I 

Predmet zmluvy 

 

1. Mandatár sa mandantovi zaväzuje vykonávať pre mandanta činnosť: 

 

„Poradenstvo v oblasti nákupov a verejného obstarávania“ 

 

2. Činnosť podľa bodu 1 tohto článku je najmä: 

a) príprava podkladov a zadania nákupného procesu (resp. verejného obstarávania), 

b) výber vhodnej metódy nákupu v nadväznosti na povinnosti vyplývajúce zo zákona 

343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní, 

c) riadenie a koordinácia nákupného procesu (resp. verejného obstarávania) v systémoch 

TENDERnet a EKS, 
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d) správa účtov obce 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, 

g) príprava a nahrávanie súhrnných správ do profilu verejného obstarávateľa. 

 

Článok II 

Doba trvania zmluvy a spôsob jej výkonu 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Mandatár je povinný vykonať príkaz podľa Článku I tejto zmluvy riadne, zodpovedne 

a svedomito. 

 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Mandant je povinný umožniť mandatárovi vykonávanie jeho úloh a to najmä tým, že mu 

vždy a s dostatočným predstihom zabezpečí podklady pre výkon jeho činnosti, ktoré sú 

nevyhnutné na plnenie úloh. 

2. Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou. 

Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta 

a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár je povinný 

oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu 

mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. Od pokynov mandanta sa môže mandatár 

odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas 

dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však mandatár nesmie od pokynov odchýliť, 

ak to zakazuje zmluva alebo mandant. 

 

Článok  IV 

Odmena a spôsob jej vyplácania 

 

1. Mandatárovi patrí riadna odmena za vykonanie činnosti  podľa tejto zmluvy vo výške:                           

--- Suma bez DPH  60 ,- EUR 

--- DPH   12 ,- EUR 

--- Suma s DPH  72 ,-EUR 

za každý kalendárny mesiac trvania zmluvy. 

Odmena sa vypláca na základe predložených faktúr spätne za každý kalendárny mesiac. 

Mandatár môže fakturovať aj kvartálne a to odmenu za prechádzajúce obdobie troch 

mesiacov. Mandatár je platcom DPH. V prípade zmeny sadzby DPH, bude DPH účtovaná 

v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Splatnosť odmeny je určená podmienkami splatnosti na faktúre.  

 

Článok V 

Skončenie zmluvy 



Strana 3 z 3 

 

 

1. Zmluvný vzťah je možné skončiť jednou z nasledovných možností: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

b) vypovedaním zmluvy mandantom, 

c) vypovedaním zmluvy mandatárom.  

2. Výpoveď zo strany mandanta nadobúda účinnosť dňom, keď sa o výpovedi mandatár 

dozvie alebo mohol dozvedieť. 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky 

zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 566 až 576 

Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ako i príslušnými všeobecnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka 

sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. 

3. V prípade, že táto zmluva zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na 

adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

4. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné výlučne vo forme písomných dodatkov 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom mandant dostane jedno vyhotovenie 

a mandatár jedno vyhotovenie. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne 

nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako 

vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sú uzrozumení a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne 

podpisujú. 

7. Zmluva nadobúda platnosť od 31.12.2020 a účinnosť deň nasledujúci po dni jej 

zverejnenia na webovej stránke obce v súlade s §47a Občianskeho zákonníka. 

. 

 

V Liešťanoch dňa ....................                       

 

 

 

Mandant      Mandatár 

 

 

 

............................................    ............................................. 

Ľubomír Noska         Mgr. Michal Gondžár 

Starosta obce                       Konateľ 


