
Mandátna zmluva 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

I. 
Zmluvné strany 

Mandatár: ELTENDER s.r.o. 
Sídlo: Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica 
Zástupca: Ing. Peter Krnáč - konateľ spoločnosti 
IČO: 45963681 
DIČ: 2023156586 
IČDPH: SK2023156586 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 2923848375/1100 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Adamec - obchodný riaditeľ 
Telefón: 048/414 42 23 
e-mail: office@eltender.sk 
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20584/S 
(ďalej len „mandatár") 

a 

Mandant: Mesto Prievidza 
Sídlo: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
Zástupca: JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta 
IČO: 00318442 
DIČ: 2021162814 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 16626-382 /0200 
Kontaktná osoba: Iveta Krajčíková - referentka pre verejné obstarávanie 
Telefón: 046/517 96 01 
e-mail: iveta.krajcikova@prievidza.sk 
(ďalej len „mandant") 

II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Mandatár sa touto mandátnou zmluvou zaväzuje, že pre mandanta (verejného obstarávateľa) v jeho mene 
a na jeho účet pripraví a zrealizuje proces elektronickej aukcie vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky 
„Nákup kompaktného samohybného stroja" podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) za 
odplatu a mandant sa zaväzuje mandatárovi túto odplatu zaplatiť. 

III. 
Odmeňovanie mandatára 

3.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 
3.2 Cena za predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy je dohodnutá ako cena záväzná a konečná, a je: 
-cena bez DPH: 225.-eur 
-DPH-20%: 45.-eur 
-cena s DPH: 270.-eur (slovom dvestosedemdesiat eur). 
3.3 Zmena ceny za predmet zmluvy je prípustná len pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH a iných oficiálne 
štátom vyhlásených zmenách cien. 
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3.4 Mandatár je oprávnený fakturovať poskytnuté služby po ukončení procesu elektronickej aukcie, vystavení a 
zaslaní oznámenia o výsledku aukcie mandantovi. 
3.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia vystavenej faktúry mandantovi. 
3.6 Ak vystavená a doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych 
predpisov, je mandant oprávnený túto faktúru vrátiť mandatárovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti 
začína plynúť doručením opravenej faktúry mandantovi. 

IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1 Mandatár sa zaväzuje postupovať pri poskytovaní predmetu zmluvy mandantovi s odbornou starostlivosťou 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ďalšími právnymi predpismi platnými v SR, v súlade so záujmami 
mandanta a na základe pokynov mandanta. 
4.2 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. 
4.3 Ak by mandant trval na poskytnutí odborných služieb požadovaným spôsobom aj napriek tomu, že bol 
mandatárom písomne upozornený na rozpor so zákonom o verejnom obstarávaní alebo ďalšími právnymi 
predpismi platnými v SR, je mandatár oprávnený okamžite od zmluvy odstúpiť. 
4.4 Mandatár je povinný skontrolovať úplnosť predložených podkladov mandantom, upozorniť mandanta na 
zistené nedostatky týchto podkladov alebo ich nekompletnosť. 
4.5 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. 
4.6 Mandatár je oprávnený odmietnuť poskytnutie odborných služieb, ak mandant ani na požiadanie 
neposkytne mandatárovi potrebné podklady a súčinnosť. 
4.7 Mandant je povinný poskytovať mandatárovi súčinnosť potrebnú pre poskytovanie odborných služieb, 
najmä mu poskytnúť všetky dostupné informácie a písomné podklady potrebné k predmetu zmluvy, t.j. 
k príprave a realizácii procesu elektronickej aukcie. 
4.8 Mandant je povinný po upozornení mandatárom o zistených nedostatkoch predložených písomných 
podkladov alebo ich nekompletnosti tieto odstrániť a doplniť. 
4.9 Mandant týmto splnomocňuje mandatára k uskutočneniu právnych úkonov v jeho mene, ak si predmet 
zmluvy bude takéto právne úkony vyžadovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

V. 
Trvanie zmluvy 

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do skončenia procesu 
elektronickej aukcie a doručenia oznámenia o výsledku aukcie mandantovi. 

VI. 
Zodpovednosť za škodu 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škody vzniknuté porušením povinností vyplývajúcich 
z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a násl. obchodného zákonníka. 
6.2 Mandatár je zodpovedný za škody vzniknuté mandantovi na základe mandatárovho nedostatočného, popr. 
neodborného výkonu jeho povinností podľa tejto zmluvy. 
6.3 Mandant je zodpovedný za škody vzniknuté mandatárovi ako dôsledok nesplnenia povinností mandanta 
alebo na základe zanedbania jeho povinností podľa tejto zmluvy. 

VII. 
Ostatné dojednania a záverečné ustanovenia 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, s ktorými sa 
oboznámia pri plnení tejto zmluvy a skutočnostiach týkajúcich sa predmetu zmluvy s tým, že nebudú použité na 
akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú poskytnuté tretej osobe. 



7.2 Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať len pri podstatnom porušení záväzkov druhou stranou 
prijatých touto zmluvou, t. z. ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší svoje povinnosti aj napriek tomu, že 
bola k ich plneniu písomne vyzvaná a na možnosť výpovede vyslovene upozornená. Výpovedná doba je jeden 
mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zmluvnej strane. 
7.3 Ku dňu účinnosti výpovede zmluvy zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal. Ak 
by týmto prerušením činnosti mala vzniknúť mandantovi škoda, je mandatár povinný mandanta upozorniť, aké 
opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia nemôže urobiť a požiada mandatára, aby 
ich urobil sám, mandatár vykoná tieto opatrenia za úhradu. 
7.4 Za činnosť riadne uskutočnenú do dňa účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu nákladov 
vynaložených podľa § 572 Obchodného zákonníka a na primeranú časť odplaty. 
7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke mandanta podľa § 47a, ods. 1, 
zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení noviel v nadväznosti na § 5a, ods. 1, a 5 zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení predpisov. 
7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a právne vzťahy z nej vyplývajúce sa budú riadiť právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
7.7 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov po vzájomnej dohode zmluvných 
strán. 
7.8 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých mandatár obdrží dva rovnopisy a mandant tri 
rovnopisy. 
7.9 Zmluvné strany týmto vzájomne prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez 
výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. Ďalej prehlasujú, že im nie sú známe žiadne 
skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť alebo neúčinnosť tejto zmluvy voči tretím osobám, 
alebo zmariť jej účel. 

V Banskej Bystrici, dňa 4.12.2012 V Prievidzi, dňa 

Za mandatára: Za mandanta: 

ing. Peter Krnáč 
konateľ spoločnosti 


