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fr Mand átna zm1uva
uzavretá poďa $ 5óó a nasl' obchodného zákonnr-k.a

( ďalej len ,,Zmluva.)
medzi znluvrtí'rrri sttanami:

1. obec l\Íarianka
srl síd]onl .šk.' l.ká 32,900 33 N{arianka
ICO: L)l)3r)+930
Bankové spojerrie: Dexia banka, a.s.
Te]eiónne číslo: 091 19057ó0
(-ís]o účru: 1t]0.+0ó7002 / 5ó00
Zastúpená JUDr' Radovanom Jurikom. stafostom

Ďalcj lcn ,,Mandant..

2. LEDAS, s.r.o.
N{okráň Záhon 2, 821 0.| Bratislar'a
I(](): 35 8t]ó 609
Telefónne číslcl:
( ,1SlO UCrLI:

Zap oR: oS B,.\ I. odďel Sro, rložka č:

Dalej len ,'Mandatár..

Čl. I
PÍ€dmet plnenia

1' Zm]uvné stranr' sa dohoď' že i\Íandatár za podmienok dohodrrun ch v tejto Zmlur.e rr. koná
pre N{andanra na jeho účet a v jeho mene činnost' spočívajúcu v kompletnom zabezpečení
procesu verejného obstarávania v sú]ade s platními prárrlr.rrri prcdpismi, a to najmá str
zákonom č,25/2006 Z. z. o vctcjnom obstarávaní a o zmene a dopJnení niektonch záhonor
v znení neskorších predpisor-'

Pfc pro]cKt s nazvoml

,,obec Marianka - splašková kana|ízácia,,

ítrrancovaní v rámci openčného ptogramu Životni prc,ltrer}ie pte ptogtan-ror'é obdobie 2007 _

20|3. r.zmvsle p..dmienok ri.zrr. r.rámci oPZP. I'ri.,ritná os l: Intep.ror aná ochrana
a racionálne w-uživanie vód' opatrcnie 1.2 odvádzanie a čistenic komunálnr.ch odpadorrch
vód. kód projektu : 2'|110110113, číslo zmluw: 011/1.2\,IP/201'0 ( ďalej len ,, Projekt.)
a NÍandant zaplatí N[andatárovi odmenu podl'a podraienok dohodnutr ch v tejto Zmluve.

2 Rozsah činnosti ]\Íandatára bude pozostávat' r. zabezPečení procesu r.erejného obstarávania na
naslcdovné zákazl'r':

2'3'1' Výber zhotovitePa staltry' a súčasne doďávatela proiLtove|dok prc realizáciu star'by'l
2.3.2. Vjóet exemého manažmentu na implementíciu pmiektr1
2.3.3 Výber stavebného dozoru,
2.3.4 Vj'ber do&ívatePa archeologickeho vjsL:umu a geodeticlrých pníc.

Pričom v rámci procesu verejného <lbstarávania bude \{andatár rr.konár.at' najmá tieto úkony
r{-bcr vhodnej stfatégic PostuPu zadávaua tej ktorei záliazkv

- návrh časorr ch dotácií rryčleneních na činnosti obstarávateťskél-ro pfocesu a sptacovanie
indiliatír.neho časového harmonograrrru,

- spracovanie úplného a podrobného oznámcnia o whlásení verejného obstatávania na jednotlívé

zákazk\ ^ to s ohl'adom na mandatárovi známy spósob a rozsah tcalizácie Projcktu'
- sptacovanic úplných a podrobných súťažných podklador. a obsahorr'ch, r'ecných nálcžitostí



3.

uzafi,átaDcj zmlu\'l s oh|adom na mandatáro\.i znárrrr. spósob a tozsah rca[zácje Ptojekru'

priprava a administrácia kompletnei písomnej dokumentácic počas cclého procesu vetejného

obstarávania - postuPu zadá';alia zákazkr

súčírnost'' prípadne zasrupovanic r'erejnóho obstaúvate]]a pri plnení povinností voči Uradu pre

vetejné obstarávanic a pri komunikácii mandanta s Uradom pre vcrcjrré obstarár.anie'

npracovár-aníe ter-íznr'ch posnrpor.a súčinnost's mandantom \'prípadních rcvíznr.ch posfupoch

posLrtc,vanie kontinuihcňo teleforrickélro a e mailor-í'ho poraclcnskél.ro a konzultačného sen'isu

...,blasti vcrcjného obstarávania sťlvisiaceho s príslušni-m Pťoccsom r'erejného obstarávania

posruponr zadávania zá}i'rzkr,
iné sú"i.i"ce činnosti r.rplír-ajúce z platní'ch právnr'ch ptctipisor. a požiedar-iek N{andanta'

predcháclzajúce prerokor.anic každého úkonu r.r'konávanéi]o marrdatárom Ý mcne mandanta

poďa tejto zmluvr'' rcsp' jeho preďoženie voprcd na odsúhlasenic mandantori'

Závázok Nlarr<latára poďa tejto Zmluw sa považuje za splneni' odoslaním oznámenja o rÍslcdku

verejného obstarávania na zvetejncnie vo \Iestníkr.r verejnóho obstarávania Lradu pte verejné

obsiará..anic a súčasne právoplatním ukončením ptípadrrí.ch ter'íznt'ch postuPov' kton'ch závcn

ponrďa zákonnost' procesu verejnóho a oznámené rís]edkr'.

NÍandatát r.llrlasuje' že je odbome spósobjlou osobou na r{.lion činnosti poďa tcjto 7-mlu\-\.-

NÍandatár r,r'hlasuje, že pred podpisom tejto Zmlurl. bol oboznámení- s podmienkamr

financovania projektu uveáenélro vbode 1 a súhlasí strm' že SpLatnost' odmen1.' na ktorú mu

r'znikrre nátok na základe tejto Zmlul.r. je závislá od schvá]enia fakút príslušnou irnplemerrtačnou

agenttitou.

Čl. II
Čas plnenia

NÍanclatár sa zavázuje splnit'svoj závázok poďa článku 11 tejtcl Zmlrrl '\ ' najneskťlr do 30.08.2011'

a to tak. ab\' nedošlo k zmcškaniu tcrmínor. Projektu.

V prípa<le, ak N1andatár ncsplní sr'oj závázok pclď'a článku I] tejto Zmlu\T \- Ichote podl,a ods' 1,

NÍanáantovi vzniká r.oči ]\'Íandatárovi nátok na zmlurrrú pokutu vo rl-ške odmcnr'podi'a článku

III tejto Zmluw' ktorá je splatrrá do 3 dní odo dňa dclručerria písomnej ra.zw Nlandanta.

Čt. rtr
Cena predmetu plnenia a platobné podmien\.

Zmlur.né stfan\' sa dohoďi, žc -Nlandant zaplatí NÍandatárovi odplatu za riadnc avčasné

splnenie závázku poďa článku I a čIánku Il tejto Zmlurr ' a to vo lrške 3'950 ELII{ vrátanc

D P H .

Platba odmenr' poďa bodu 1. tohto článku bude tcalizovaná na základe Nlandatátom

\Tstal,enei faktun'po riadnom a včasnom splrrení závázl-u poďa článku I.

Nárok na oclmenu poďa tohto článku je splatn{- do 90 dní odo dňa schválenia NÍandatárclm

rrst,rr'.nich [akrur implcmentaanou agenlurou.

odplata pocllia tohto článku zahíňa r.šetk,v nákladv N{arrdatára q.naložené v súvislosti

s plrrením jeho závázku podJia tejto Zmlur1.

4 .
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1 .
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CI. IV
Ptáva a povinnosti zmluwých strán

1. NIandatár sa zavázuje preďožit' NÍandantovi v lehotc 3 dní pracovnÝclr odo dria podpisu tejto

Zm1uvy zoznan všetki.ch p<-'dklador{-ch materiálor. a informácí, ktoré sú potrebné pre riadne
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5 .

6.

7.

1 .

a \.časné splnenie závázku jr{arrdatára. \I opačnom prípade sa rná za to, žc NÍandar-rt má
k ďspozícii r'šetkv podkladové materiálv a hformácie p<lrebrré pre riadne a včasné splnenic jeho
zá'*ázko.

N{andant jc povinní. posls'mút, N{andatáror'i potebnú súčinnost' za podmienok dohodnutr'ch
v tejto Zmluve.

I\Íandant svojír-r podpisom na tejto Znrluve zároveň splnonrocňuje \íandatára ku všctkí-m
úkonom pottebnín li tiadnemu a wčasnému splneniu závázku \Íandatáta podl'a tejt<l Zmlun.'
\' prípade potrebr. NIandant udeLí ]\{arrdatárovi na jeho žiadost' osobimé plnomoccnsň'cl'

N{andatár sa zavázuje:

rrkclnávat' svclju činnost' r. súlade s príslušní-mi právnvmi predpismi' v súlaclc s ustanor-eniami
tejto Z,mlurr, podl'a pokvnov N'Iarrdarrta a v súIadc so záuimami N{andanta. ktoté sú mu známe
a/alebo ktoré musí r.zhladom na okolnclsti poznat'' najná vzlrl'aclom na ptec1mct a tozsah
l)rojcktu.
s odbomou statosdivost'ou skúmať pclkmr.' podkladr' a irré dokumcntr NÍandanta
bez zbr.točného odkladu' najncskót však do 2.t hod od doručenia podk]adov alebo pokr.nor.
\Íandanta písomnc in|ormovat, ]\Iandanta:

o o ncsprár-nosti a/alcbo neúplnosti pod}i1adov a infotmácil
o o oko]nosúacl.r' ktoté móžu mat' r.ph.r- na zmcnu pclkr-nov N1andanta
o o požiadavkách na doplnenie chí.bajúcich údajov alcbo podkladov,
o o nel.]rcldnosti posrupu navthor.aného N{andantom a/alebo iní-ch pok1'nov N{andanta

nkajúcich sa ptednretu teito Zmlu\-l..

Ák počas p)nenia závázku NÍandatára vznikne akáko],vck pocistatná otázka, ktorej qriešenie jc
nerrhnutné la dosialrnutie účelu tejto Zrnlur'r'' j\Íandatár je por.inní bezodkladne písomne
informovat' j\Íandanta a pož'iadat, ho o zaujatic stanoviska. \'opačnom prípade J\Íandatár
zotlpovedá za ncmožnost, a/alebo vadné plncnie závázku poďa tejto Znrlur-r.

N{andatár je povinní do 2'{ hod na zák]ade žiaclosti Nlandanta poskr.tnúť písomnú sprár'u o stave
plnenia ptedmetu tcjto zmlurr..

N{andatár sa móže od pok-nov N'Íandanta odchÝlit,' len ali je to naliehavo ner1lrnutné v záujme
NÍandanta a ]\Íandatár si nemóžc včas zabezpečit, sútrlas mandanta. \' takom prípade je por-inný'
bez zbvtočného odkladu informovat, tr{andanta o svojom pclsrupe a o jeho dóvodocl.r.

tr'Íandant sa zavázttje, že bude zaclror'ár at' mlčanlivost, o údajoch a skutočnostiach' s ktonmi sa
oboznámil pti plnení podl'a tejto Zm|un*' že obc]rodné a technické irrformácie, ktoré mu boLi
zverenó, nesprístuPní tretím osobám bez písomného súhlasu xÍandanta a ticto informácie
ncpoužije pre iné účelv' ako pre plrrenie tejto Zmlur1'

NÍandatát sa za,lázuje odor.zdat' N{andantovi všetk- dokrrmcnn a ostamé veci a podkladr'' ktoré
prevzal od NÍandanta a/alebo ktoré preÝz^I z^ neho pri plnení por.inností poď'a tejto Zmlur,1'
bez zbvtočného odkladu po doručení fi-zw N{andanta na ich odovzdanie, inak do 3 pracovních
dní od ukončenia plnenia poďa tejto Zmlulr-'

ČI'v
osobitné ustanovenia

Táto Zm]uva nadobúda platnost' a účinnost'
stranami.

Zmluvnó stanv sa dohoď| že tuto Zmlurrr je
Znr]uw. Túto Zrrr]ur.u nie je možné npor.edat'.

dňom podpísania obidr'oma zmluvní.mi

možné ukončit'dohodou alebo odstuperrím od

3. Znrlur.né stranY sa dohoďi, že l{andant je optávnení od tejto Zmluw odstupit' v prípade, ak



N{andatár nesplrrí sr'oj zár.ázok poď'a článku I tejto Zmlur1 v lchote poďa článku II tejto Zrrrluvr
alebo v N{andatár pofuší po\.innosti poďa článku I\' tejto ZÍnluiT'

4. Zmluvné stranv sa dohoď' že NÍandatár je optávrrení o<1 tejto Zmlurl' odsrupit' v pripade' ak
J\{an<lant naprick písomrrému upozomeniu neposlirtujc i\Íandatátovi súčirrnost' nelr'hnutrrú na
riadne plncnie povinností N{andatára .

5. Zmlur'né stranr' sa dohoďi, že akékolvek písomnosti alebo ozrrámerria zasielané dopotučenou
pošt . 'u .a  pova)u;ú za  doručene:

a '  dňom prevzat ia  písomno.Ú:
b. v prípade odopretia pdjatia písomnosti, dňonl' keď jej prijatic bolo odopreté;
c. r' prípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnut(- a písomnost' bola uložená na pošte.

považuje sa za dclručenú uplynutím tretielro dria odo dňa jcj uložcnia, i kcď sa adtesát o jej
uložení nedozveclel;

d. v prípadc' ak nic je možné don:čit' písornnost' na adresu ur.edenú v Zro]ure z dóvodu. že
adresát nie je znárnt a ioá adresa nic jc dnrhcj 7-mluvnej sffane známa' písomnost' sa
poražuje za doručerrú dňorn vtátenia nedoručenej zásicl]ir- odosiclatel'or'i' i kcď sa adresát o
doručení nedozvedel'

ó. Tátcl zmlur.a je whotovená v štttoch rovnopisoch' Z ktoí'ch každá zmlrrr.ná strana obdtží dva
ror-nopisv.

1' Zmen.r, a dop)rrkr. k tejto Zmluve je možné rr-}ionat' po vzájomnej dohode zmlur'nrich strán
formou písomnÝclr a očíslovaních dodadlor. podpísaní'ch oborna zmluvní'mi stranami.

8. Na právnc vzt'ahv zmluvných strán' ktoté nie sú upravené touto zfi uvc)u sa v p)rlorn tozsahrr
r.zt'ahujír píslušné ustanovenia obchodnéhcl zákonnflia.

9. Zmluvné stranr'sa dohrlďi. že spon'' ktclré medzi nimi.r'zniloú pti plnení zmluvnÍch povinností
podl'a tejtcl zmlulr buc]ú priodtnc dcšit, r.zájornní-m rokovaním. Ák nebude možné spon
takí.mto spósobclm ticšit,' zm]uvné stÍan! sa dohoďi, žc budú ricšcni'prcd rozl.rodcor.s$'m
súdom ,,Pamose rozhodcovslí- sírd.., zdadeným spoločlrost'clu oS ENI s.r.o., so síd]clm
Špitálska (l1, 811 08 Btatislava' lČo: :syolqso' zapísanej ' ()bchodnom re21stri Okresného súdu
Nitra, odďe]: Sro, vložka č' 66513/8 (ďalej len ''tozhodcovski. súd.), a tcl jední'm tozhodcom
poďa vr-rútomých predpisov rozhodcor.ského súdu.

10''l.áto Zmluva bola uzavretá dobtomyse)inc, slobodne a wážne' určite a zrozumitel'ne' nebola
uza\-fetá Y tiesrri ani za irrak jednostranne r.l'hodníclr podmicnok' Zmlur.né stÍan\. si rrúto zfi u\.rr
prcčítali, jcj obsahu potozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručnc podpisujú.

V {.),dňďon!.' z1 "ic:. 
, I Cz '.c: t í

N{andant:

//
. .;.t.., . . . . . . . . . . . . . .' ' ' ' ' ' L :  - -

obec \Íarianka

JUDr. Radovan Jurika
staťosta

\I Bratislave' dňa 21'03.201 1

NÍandatát: LEDAS, s.r'o.
/ Mokráň záhan 2

821 04 Bntisbvl
t ICAr J5 B.j6 6. 9. , ^

LEDAS, s.r.o.


