
MANDÁTNA ZD'íiLUYA
č. t|2011

uzatvorená podloa s 556 a nasl. ustanovení obchodného zákonníka

CI. I
Zmluvné stranv

1.1 Mandant: Obec Jakubany
obecný urad Jakubany, 065 12 Jakubany 555

Zastiryený: PhDr. Jozefom Dufalom, starostom obce
tČo: 00329924
DIČ: 2020698559
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Stará Lubovňa
Číslo účtu: |352760210200
Telefon: 0521428 36 52
Fax: 0521428 36 52
E-mail: jakubany@jakubany.sk

( v ďalšom len mandant )

I.2Mandatár : Ing. Ján RELOVSKÝ, Liptovská3l99l26. 058 01 Poprad
oso, reg. číslo: U 0205-224-200t

ICO: 45540144
DIČ: |033203798
Zastúpený: Ing. Jánom Reťovským
Bankové spojenie: VOLKSBANK SLOVENSKO, a. s., pobočka Poprad
Číslo účtu: 3 310 527 709 / 3100
Telefón: 0910 902 435

( v ďalšom len mandatiír )

čLi l
Predmet zmluvy

2.| Mandatér sazavázuje plniť úlohy verejného obstarávania v zmysle zákonaě.25l2006 Z. z.
o verejnom obstarávanív znení neskorších predpisov, pri použití postupu -
podprahovej zekazl<y na výber dodávatel'a tovarov ,,Univerzátny šmykom riadený stroj
so základnou lopatou a prídavnými zariadeniami.. pre potreby obce Jakubany.

2.2Mandatér sazavázuje ,že sa v plánovacej etape verejného obstarávania sa zúčastní na
prieskume trhu a stanovení špecifikácií, na voťbe postupu verejného obstarávania
a zostavení obstarávacej stratégie a na tvorbe definitívneho plánu obstarávania.

2.3 Mandatát sa zavťtzuje, že v súťažnej etape sa bude podieÍať na tvorbe suťažných
podkladov, spracuje Výzvu na predloŽenie ponúk, bude sa podieťať na prípadnom
objasňovaní siťažnýchpodkladov, zúčastní sa prípadnej komunikácie so záujemcami
aucháďzaěmí.



-2-

2.4Mandatar spracuje menovacie dekréty na členov komisie. organizačne pripraví
podmienky na otvaranie a vyhodnocovanie ponúk. Podťa rozhodnutia verejného
obstarávatefa sa zúčastní na vyhodnocovaní ponúk azabezpečí, aby vyhodnocovanie
ponúk prebiehalo v zmysle platného zžkonao verejnom obstarávaní. Aktívne sa bude
podieťať na spracovávaní zápisnice z oftáranía ponúk a z vyhodnotenia ponúk. Spracuje
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a o výsledku verejného obstarávania
azabezpečí ich odoslanie uchádzačom a do Vestníka verejného obstarávania.

2.5 Mandatát sazav.dnuje, že sa bude aktívne podieťať na prípadnom riešení revíznych
postupov.

Čl. ilI
Termíny a miesto plnenia

3.1 Mandatár sazavázuje plniť predmet zmluvy podťa aktuálnej situácie a reálnych potrieb
v obci Jakubany a v Poprade.
Začíatok plnenia predmetu zmluly: j anurír 20 1 1
Koniec plnenia predmetu zmluvy: marec 2011

3.2 Mandatár sazavázllje počas plnenia predmetu zmluvy prísne dodržiavať zákonom
stanovené lehoty použitého postupu verejného obstarávania.

Čl. Iv
Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky

4.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle
cenníka UNIKA z roku 2004.

4.2 Celková cena za plnenie celého predmetu zmluvy v zmysle vyššie uvedeného cenníka
UNIKA z roku 2004 apo vzájomnej dohode medzimandantom amandatárom sa
stanovuje na 600,00 EUR.

Mandatrír neje platcom DPH.

4.3 Platby za splnenie predmetu zmluly sa budú rea|izovať bezhotovostným platobným
stykom po ukončení procesu verejného obstarávania.

ČLv
ostatné ustanovenia

5.1 Mandatár prehlasuj e, že má oprávnenie na plnenie predmefu zmluvy.
5.2 Mandatar prehlasuj e, že v uvedenej cene zaplnenie predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky

súvisiace naklady s plnením predmetu zmluvy.
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CI. VI
Záverečné ustanovenia

6.1 Mandátna zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z kto4ých po dve obdržíkaŽďá
zm|uvná strana.

6.2Práva a povinnosti tuto zmluvou neupravené sa riadiapríslušn;ými ustanoveniami
obchodného ziíkonníka.

6.3 Táto zmluva nadobúda platrrosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvqými
stranami.

6.4 Meniť alebo dopírať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnen;foni zástupcami oboch
zmlurmých strán.

6.5 ZmIuvné strany prehlasujú, Že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že táto
zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podťa ich pravej a slobodnej vóle,
určite, vážne azrozlsrtíteťne, nie v tiesni, zanapadne neqýhodných podmienokaže
zmluva j e podpísaná oprávnen;ými zástupcami zmlurmých stran.

V Jakubanoch 1{=l-2&f1
(6  s ' zo t l

PhDr. Jozef Dufala Vský
starosta obce
Jakubany

mandant

u0205- -200r

mandatar
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