
Mandátna v J;)lf'jt//tí z m l u v a c ....•.........•. 
uzavretá podľa§ 566 a nasl .Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany: 
Mandant: 
Zastúpený: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
Zástupca na rokovanie 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
36126624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
7000504489/8180 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

vo veciach zmluvných : Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. 
vo veciach technických: Ing. Rastislav Šepták 

Mandatár: 
Zastúpený: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

(ďalej len „Mandant") 

EkoAuris, s.r.o. 
PhDr. Matúš Džuppa 
Bajkalská 12/ A, 0800 1 Prešov 
44526539 
202 273 36 69 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: ro, vložka č .: 28109/P 
Bankové spojenie: VUB, a.s. 
Č .Ú.: 254 869 0958 / 0200 
IBAN: SK32 0200 0000 0025 4869 0958 
Zástupca na rokovanie 
vo veciach zmluvných : PhDr. Matúš Džuppa 

(ďalej len „Mandatár") 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

1. Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta uskutoční počas trvania tejto zmluvy verejné 
obstarávanie na podl imitné a nadl imitné zákazky na dodanie vybraných tovarov, služieb a 
prác na predmet zákazky definovaný v písomnej alebo e-mailovej požiadavke Mandanta 
za podmienok stanovených v tejto zmluve (ďalej len „verej né obstarávan ie" ) a mandan t sa 
zaväzuje zaplatiť mandatárovi za riad ne vykonané verejné obstarávanie dohodnutú 
odplatu v zmysle čl.IV. 

2. Mandatár sa zaväzuje, že v mene mandanta uskutoční všetky úkony potrebné na 
zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania v sú lade so zákonom č. 343/201 5 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, a to predovšetkým nasledovné činnosti : 

výber postupu verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
spracovanie súťažných podkladov na základe podkladov o predmete zákazky od 

verejného obstarávateľa, 

<listri búcia súťažných podkladov, 



vypracovanie všetkých potrebných oznámení o vyhlásení VO a všetkých podkladov 
potrebných na zverejňovanie, 

vysvetľovanie oznámenia a súťažných podkladov, 
vypracovanie dokumentu potrebného na zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk, 
vypracovanie vzoru hodnotiacich hárkov na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

vo verejnom obstarávaní a vyhodnotenie ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk 
pre č l enov komisie, 

príprava vzoru potrebných zápisníc a všetkých li stín potrebných pri procese verejného 
obstarávan ia, 
-zas lanie oznámenia uzatvorenia zmluvy s uchádzačom Úradu pre verejné obstarávanie 
(„UVO") 

realizácia elektronickej aukcie ak to vyžaduje zákon o VO 
poštovné a dopravné nák lady 
zverejnenie dokumentov na portáli CRO VO v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 
odovzdanie originálu kompletnej dokumentácie verejnému obstarávateľovi. 

3. Mandatár sa zaväzuje postupovať pri uskutočňovaní verej ného obstarávania s odbornou 
starostlivosťou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade s internými 
predpismi mandanta, pokiaľ ho mandant s nimi oboznámi l a poskytol k nahliadnutiu, ak 
nie sú v rozpore so zákonom o verej nom obstarávaní, a v súlade so záujmami a pokynmi 
mandanta. 

4. Mandatár zrealizuje verejné obstarávanie v mieste svojho sídla, v prípade potreby 
po dohovore s mandantom sa mandatár dostaví aj na iné, mandantom označené miesto, 
a to aj v inom ako pracovnom čase. Zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk sa budú 
real i zovať v mieste síd la mandatára. 

5. Mandant sa zaväzuje, že požadované úkony v rozsahu uvedenom v bodoch 1. a 2. tohto 
článku zmluvy od mandanta prevezme a zaplatí za ich realizáciu dohodnutú odplatu. 

ČI. II 
Čas plnenia 

1. Mandatár sa zaväzuje uskutočni ť verejné obstarávanie tak, aby bol dodržaný 
predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania dohodnutý medzi zmluvnými 
stranami. 

2. Úkony súvisiace s pr.ípravou a realizáciou verejného obstarávania na požadovaný predmet 
zákazky budú vykonané v súčinnosti oboch zmluvných strán podľa čl ánku III. tejto 
zmluvy v lehotách podľa vypracovaného harmonogramu tak, aby boli dodržané termíny 
uvedené v ustanoveniach zákona o verej nom obstarávaní. 

ČI. III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Za úče l om uskutočnenia verejného obstarávania udeľuje mandant mandatárovi 
plnomocenstvo na právne úkony, ktoré bude mandatár v mene a na účet mandanta podľa 
tejto zmluvy a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vykonávať, najmä vyhlásenie 
verejnej alebo užšej súťaže, spracovanie súťažných podkladov, vysvetlen ie súťažných 

podkladov, zaslanie záznamu z otvárania súťažných ponúk, oznámenie o vylúčení 

ponuky, oznámenie výsledku verejného obstarávania do Vestníka verej ného obstarávania, 
riešenie námietok k procesu verejného obstarávania. 

2. Mandant poskytne mandatárovi včas všetky potrebné východiskové doklady, dokumenty, 
požiadavky a informácie, týkajúce sa verejného obstarávania, najmä špecifi káciu 



predmetu zákazky, požadované zmluvné podmienky, podmienky účasti, kritéria na 
hodnotenie ponúk a pod. (ďalej len „podklady"). Na neskoro podané dokumenty 
a požiadavky mandatár nebude prihliadať, ak by narušili priebeh pripravovaného procesu 
verejného obstarávania, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3. Mandatár je povinný pri uskutočňovaní verejného obstarávania postupovať podľa 

pokynov mandanta a na základe predložených podkladov, za ktorých správnosť a úplnosť 
zodpovedá mandant. 

4. Mandatár j e povinný upozorniť mandanta na tie pokyny, ktoré nie sú v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní. 

5. Mandatár je povinný písomne oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri 
uskutočňovaní verejného obstarávania a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 
mandanta. 

6. Mandatár vypracuje a predloží mandantovi na odsúhlasenie časový harmonogram úkonov, 
ktoré je potrebné vykonať na začati e procesu verejného obstarávania. 

7. Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi súčinnosť pri uskutočňovaní verejného 
obstarávania včasným predkladaním podkladov. 

8. V priebehu prípravy verejného obstarávania sa mandant zaväzuje zúčastňovať sa 
konzultác ii s mandatárom na jeho požiadanie. 

9. Členov komisie na prípravu a zabezpečenie procesu verejného obstarávania má právo 
menovať len štatutárny orgán mandanta ako verejného obstarávateľa. 

1 O. Mandatár zodpovedá za škody na veciach prevzatých od mandanta na uskutočňovanie 
verejného obstarávania a na veciach prevzatých od tretích osôb pri uskutočňovaní 
verejného obstarávania. 

11. Zmluvné strany sa zaväzujú použiť informácie z ískané pri realizácii tejto zmluvy len 
na dohodnutý účel a neposkytnúť tieto informácie tretím osobám. 

ČI.IV 
Odplata a platobné podmienky 

1. Odplata za uskutočnenie verejného obstarávanie j e stanovená dohodou ako maximálna 
v súlade so zákonom č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v znení neskorších pred pi sov a vyhláškou 
MF SR č . 87 /1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č . 1811996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

2 . Celková odplata j e zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 18.000,- EUR bez DPH. 
K uvedenej odplate bude pripočítaná DPH vo výške 3.600,- EUR. Celková výška odplaty 
vrátane DPH j e teda 2 1.600,- EUR. 

3. V prípade objednaných úkonov mandantom, ktoré nie sú uvedené v článku I. tejto 
zmluvy, ich j ednotková cena bude dohodnutá v dodatku k tej to zmluve. 

4. V odplate sú zahrnuté všetky náklad y mandatára, okrem súdnych, správnych a notárskych 
poplatkov. 

5. Odplata podľa bodu 2. tohto článku bude Mandatárovi uhradená počas trvania tejto 
zmluvy po častiach, a to v ôsmich (8) rovnakých splátkach polročne dozadu, t.j. vždy po 
uplynutí 6 kalendárnych mesiacov trvania tej to zmluvy, v prípade že v danom období 
zadal Mandant Mandatárovi aspoň dve zákazky v zmysle čl. I. ods. 1 tejto zmluvy. Týmto 
nie j e dotknutý Čl. V. bod 7. tejto zmluvy. 

6. Úhrada za poskytované služby bude vykonaná na základe doručenej faktúry na adresu 
mandanta, ktorej splatnosť bude do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. V prípade chybnej 
alebo neúplnej faktúry je mandant oprávnený takúto faktúru vrátiť pri čom nová lehota 



splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. a plnenie mandátnej 
zmluvy nebude mandatárovi poskytnutá záloha ani preddavok. 

Čl. v 
Doba trvania zmluvného vzťahu 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - na štyri kalendárne roky odo dňa jej účinnosti, 
respektíve v prípade verejných obstarávaní, ktoré boli začaté pred uplynutím uvedenej 
doby, do doby ukončenia verejného obstarávania, podpísania zmluvy s vybranými 
zmluvnými partnermi. 

2. Mandant môže túto zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Ak 
takto podaná výpoveď neurčuj e neskoršiu účinnosť, nadobudne účinnosť dňom, keď sa 
o nej mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť. 

3. Od účinnosti výpovede j e mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa 
výpoveď vzťahuj e. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to , aby 
sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením alebo 
súvisiacej so zariaďovaním záležitostí podľa tejto zmluvy 

4. Zmluvné strany majú právo ukončiť vzájomný zmluvný vzťah okrem výpovede aj 
dohodou alebo odstúpením od zmluvy z dôvodu závažného porušenia tej to zmluvy. 

S. Závažné porušenie tejto zmluvy zo strany mandanta je neposkytnutie všetkých pravdivých 
informácii potrebných pre zabezpečenie procesu verejného obstarávan ia alebo porušenie 
mlčanlivosti o skutočnostiach , o ktorý sa mandant počas jeho plnenia zmluvy dozvedel. 

6. Závažné porušenie tej to zmluvy zo strany mandatára j e zabezpečenie procesu verej ného 
obstarávania v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, prípadne s iným i všeobecne 
záväznými predpismi alebo porušenie mlčanlivosti o skutočnostiach , o ktorých sa 
mandatár počas plnenia tej to zmluvy dozvedel. 

7. V prípade predčasného skončenia tohto zmluvného vzťahu pred up lynutím doby jeho 
trvania, má mandatár nárok na primeranú časť odplaty za ri adne vykonané preukázateľné 

úkony a činnosti a preukázateľné náklady súvisiace s plnením tejto zmluvy do j eho 
skončenia. 

Čl. VI 
Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Mandatár nezodpovedá za vady vzniknuté činnosťou a úkonmi pri uskutočňovaní 

verej ného obstarávania, ktoré boli vykonané na základe pokynov mandanta, pokiaľ ho 
na ich nevhodnosť mandatár upozornil, ako aj za vady, ktoré vznikli na základe 
nepravdivých podkladov prevzatých od mandanta a ktoré mandatár nemohol vzhľadom 
na ich povahu alebo charakter alebo čas ich predloženia zapracovať do prípravy verejného 
obstarávan ia. 

2. V prípade, že kontrolné orgány preukážu nesprávny postup pri uskutočňovaní verejného 
obstarávania, mandatár sa zaväzuje na výzvu mandanta bez zbytočného odkladu 
a bezplatne vypracovať vyjadrenie ku kon trolným zisteniam s odôvodnením ním 
realizovaného postupu a taktiež nahradiť prípadnú škodu. 

3. Prípadnú reklamáciu plnenia zmluvy musí uplatniť mandant bezodkladne po zistení vady 
v písomnej forme do rúk zás tupcu mandatára, kde mandan t preukáže nezákonné 
a nesprávne konanie mandatára. 

Čl. VII 
Sankcie 



1. V prípade porušenia mlčanlivosti zo strany mandatára je mandant oprávnený nárokovať 
si zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur (slovom tisíc eur). 

Čl. VIII 
Iné dojednania 

1. Mandatár je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy, dodržiavať mlčan livosť najmenej 6 (slovom šesť) mesiacov po jej 
ukončení. 

2. Mandant je povinný zachovávať mlčan l ivosť o skutočnostiach , ktoré sa od mandatára 
počas plnenia tejto zmluvy dozvedel, najdlhšie však 6 (slovom šesť) mesiacov 
od ukončenia predmetného verejného obstarávania. 

3. Obe zmluvné strany nepoužijú informácie získané pri plnení tejto zmluvy na akýkoľvek 
iný účel ako j e plnenie tejto zmluvy a nebudú poskytnuté tretej osobe. 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda dňom nasleduj úcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mandanta. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy musia byť vykonané vo forme očíslovaných 

písomných dodatkov, inak sú neplatné. 
3. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú zmluvou výslovne upravené, 

riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán sú 

určené po dva rovnopisy. 
S. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú p lne spôsobilé na právne 

úkony, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená, zmluvu si pozorne prečítal i ajej obsahu porozumeli. 

V Trenčíne, d11a 
- 1 JúN 2016 

I 

Mandant: 

····· · ·· ··~~;~;!;~~;~ 
predseda TSK 

V Prešove, dňa 

Mandatár: 

PhDr. Matúš Džuppa 

konate ľ 

EkoAuris, s.r.o. 


