
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb
v oblasti verejného obstarávania

uzatvorená podľa ustanovenia * 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami
(d‘aIej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Mandant:
Názov: Obec Beladice
Sídlo: Obecný úrad Gaštanová 167
Štatutárny zástupca: PhDr. Mário Záčik — starosta obce
Ičo: 00307769
DIČ: 2021037843
Bankové spojenie: SK65 0200 0000 0000 2392 9162

VUB, a.s.
(d‘alej len „mandant“)
a

1.2 Mandatár:
Obchodně meno: Ing. Zuzana Matušková
Sídlo: Hlavná 227/32, 951 61 Cifáre
Kontaktně miesto: -

iČo: 52547248
Zapísaný: Okresný úrad Nitra Odbor Živnostenského podnikania

a ochrany spotrebiteľa, reg.č. 430-56168
Zastúpený: -

Bankové spojenie: SK75 0200 0000 0041 5131 2253
VUB, a.s.

(d‘alej len „mandatáť‘)
(d‘alej spoloČne aj ako „zmluvné strany“)

ÚČeIom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní
odborných služieb vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnenf niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“) a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb.

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovat‘ klientovi odborné služby v súvislosti
s vykonávaním verejného obstarávania klientom v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní a súvisiace konzultačně a poradenské služby.

2.2. Klient sa zaväzuje prevziať od poskytovateľa výsledky poskytovania odborných
služieb vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v písonmej
forme a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb v písomnej forme zaplatiť
za ne dohodnutú odmenu.



2.3. Predmetom zmluvy je zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákaziek:

OBECNÝ ÚRAD BELADICE
STAVEBNÉ ÚPRAVY A RIEŠENIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI BUDOVY OCÚ BELADICE

v zmysle zákona č. 343/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III. ČAS PLNENJA
3.1 Od určenia predpokladanej hodnoty zákazky verej něho obstarávania až po uzavretie

zmluvy na predmet obstarávania.

IV. ODMENA ZA POSKYTOVANIE SLIJŽIEB

4.1 Cena odborných siužieb vo verejnom obstarávaní je stanovená v súiade so zákonom Č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2. Cena za výkon Činnosti verejného obstarávania sa určuje dohodou zmluvných strán
v zmysle zákona o cenách nasledovne:

350,00 €. Mandatár nie je platiteľom DPH.

Faktúra bude vystavená po ukončení verejného obstarávania.

4.3. V cene odmeny sú zarátané všetky náklady mandatára s poskytovaním odborných
siužieb a uvedená cena je konečná.

V. Spoločné a záverečné ustanovenia

5.1. Zmeny a dopinky tejto zmiuvy móžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku
uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

5.2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadi sa tento zmluvný vzťah prísiušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5.3. Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých mandatár obdrží jedno
vyhotovenie a mandant jedno vyhotovenie . Táto zmiuva nadobúda piatnosť a účinnosť
dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

V Beladiciach, dňa

Mandant: Mandatár:

PhDr. Mário Žáči * Ing. Zuzana Matušková
starosta obc povere

20.5.202
C

civ


