
0 Mesto Žarnovica
Mestský úrad, Námestie SNP č. 33, 966 81 Žarnovica

Mandátna zmluva Č.ZS2019013/PM
uzatvorená v súlade s §566 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

Mandatár: eBIZ Consulting, s.r.o.
Sídlo: Lehotského 1,811 06 Bratislava
Zástupca: Ing. Boris Kordoš, konateľ
IČO: 47 151 528

DIČ: 2023771420
IBAN: SK3611000000002928894389
Telefón: 02/6541 1356, 0905 890 522
e-mail: vo(5)ebiz.sk. ebizPebiz.sk

zapísaný: Obeh. register, oddiel Sro, Č.89186/B, Okr. súd Bratislava 1

[ďalej len „Mandatár") 

na strane jednej a

Mandant:

Sídlo:

Zástupca: 
Kontaktná osoba: 

Tel.
IČO 

DIČ

Mesto Žarnovica
Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica

Kamil Danko, primátor
Pavel Hudec, projektový manažér

045 /  6830 024

00321117

2021111543

(ďalej len „Mandant") 

na strane druhej,

uzatvárajú podľa ustanovenia § 556 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len zákon), 
túto mandátnu zmluvu:

I.
1.1 Mandatár sa touto mandátnou zmluvou zaväzuje, že pre Mandanta vypracuje a zrealizuje 

podlimitnú zákazku „Rekonštrukcia a nadstavba - CIZS" súvisiacu s projektom "Budovanie 

Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica", podľa zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Mandatár na základe 

rozpočtu zákazky navrhne postup zadávania zákazky podľa § 5 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tel. : 045 683 0011 Bankové spojenie : 14824422/0200 IČO : 00321117
Fax : 045 681 2152 VÚB Žiar nad Hronom DIČ: 2021111543
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1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár v rámci verejného obstarávania vykoná nasledovné 
činnosti:

1.2.1 vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,

1.2.2 určenie podmienok účasti a spracovanie súťažných podkladov, vrátane návrhu zmluvy,

1.2.3 vysvetlenie podmienok účasti, súťažných podkladov, alebo poskytnutie inej sprievodnej 

dokumentácie a komunikácia s účastníkmi verejného obstarávania,

1.2.4 z poverenia Mandatára účasť v Komisii na vyhodnotenie ponúk,
1.2.5 odborný dohľad nad formálnou stránkou priebehu procesu otvárania ponúk 

a vyhodnocovania procesu verejného obstarávania,
1.2.6 zverejňovanie údajov a dokumentov vISZÚ a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní aj 

v Profile verejného obstarávateľa,

1.2.7 dohľad nad prípravou zmluvných vzťahov s úspešným uchádzačom,

1.2.8 spracovanie a vedenie kompletnej dokumentácie ohľadom zabezpečovaného procesu 

verejného obstarávania v zmysle zákona,

1.2.9 komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie,

1.2.10 oznámenie o ukončení verejného obstarávania a jeho zaslanie do Vestníka VO,

1.2.11 kompletizácia dokumentácie procesuverejného obstarávania a jej odovzdanie Mandantovi 

spolu s vypracovaným Protokolom o odovzdaní a prevzatí aj v elektronickej forme vo 
formáte pdf.

II.
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytovanie odborných služieb vo verejnom 

obstarávaní vo výške: 1250 EUR. Uvedená cena je konečná, nakoľko mandatár nie je 
platcom DPH

2.2 Mandatár je oprávnený fakturovať poskytnuté služby po ukončení zákazky- t. j. po uzavretí 
dodávateľskej zmluvy s úspešným uchádzačom.

2.3 Splatnosť faktúry je 21 dní od doručenia Mandantovi.

III.
3.1 Mandatár sa zaväzuje poskytovať odborné služby vo verejnom obstarávaní odborne v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávaní aj ďalšími právnymi predpismi platnými v SR a na základe 

pokynov Mandanta.

3.2 Ak by pokyny Mandanta boli v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo ďalšími 

právnymi predpismi platnými v SR, Mandatár na túto skutočnosť Mandanta upozorní.

3.3 Ak by Mandant trval na poskytnutí odborných služieb požadovaným spôsobom aj napriek tomu, 

že bol Mandatár písomne upozornený na rozpor so zákonom o verejnom obstarávaní alebo 

ďalšími právnymi predpismi platnými v SR, je Mandatár oprávnený okamžite od zmluvy 
odstúpiť.

3.4 Mandatár je oprávnený požadovať od Mandanta ďalšie, dodatočné informácie alebo pokyny, 

ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytnutie odborných služieb. Pri určení spôsobu a metodiky 

poskytovania odborných služieb je Mandatár oprávnený postupovať samostatne.
3.5 Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách poskytnutých Mandantom 

v súvislosti s poskytovaním odborných služieb.

3.6 Mandatár je oprávnený odmietnuť poskytnutie odborných služieb, ak Mandant ani na 
požiadanie neposkytne Mandatárovi potrebné podklady a súčinnosť.

3.7 Mandant je oprávnený kedykoľvek aktualizovať svoje požiadavky a dávať Mandatárovi pokyny 
pri poskytovaní odborných služieb.



3.8 Mandant je povinný poskytovať Mandatárovi súčinnosť potrebnú pre poskytovanie odborných 
služieb.

3.9 Ak Mandantovi vznikne škoda spôsobená tým, že Mandatár zanedbal alebo si nesplnil niektorú 
zo svojich povinností, vrátane zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, je povinný 

Mandantovi túto škodu v plnej miere nahradiť.

3.10 Zmluvné pokuty a náhrady škody podľa tejto zmluvy sú splatné do 5 dní od doručenia písomnej 

výzvy na zaplatenie druhej zmluvnej strane.

IV.
4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4.2 Táto zmluva zaniká:

a} dohodou zmluvných strán,

b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína 

plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
Výpoveď sa musí doručovať ako písomnosť určená do vlastných rúk.

c) splnením podmienok Mandatára v bode 1.1.

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

5.2 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, pričom Mandant obdrží tri (3) exempláre a 
Mandatár jeden (1) exemplár.

5.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju bez výhrad 
pochopili, ju podpísali.

5.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mandanta.

V Žarnovici V Bratislave

dňa dňa 07.02.2019

Za Mandanta:

4J íl\J

Kamil Danko i -
, o

primátor mesta

Za Mandatára
eBIZ Consuitifíg s.r.c 

Lehotského 1 
811 06 Bratislava

!Č0:4715152S

Ing. Boris Kordoš
konateľ
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