Mandátna zmluva č. 187/2014
uzavretá podľa § 566
a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
o výkone inžinierskej činnosti.

I. Zmluvné strany
1.1. Mandant:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
1.2. Mandatár:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu:

Obec Spišský Štvrtok
Tatranská č. 4
053 14 Spišský Štvrtok
Ing. Ján Greš, starosta obce
00329631
2020717897
Prima Banka Slovensko, a.s.
3412143001/5600
TRINEX, spol. s r.o.
Starosaská 11
052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Michal Dinič, konateľ
31669123
2020715884
Prima Banka Slovensko, a.s., pob. Spišská Nová Ves
3431823002/5600

II. Východiskové podklady a údaje
2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je požiadavka mandanta.
2.2. Východiskové údaje:
2.2.1. Názov stavby:
Revitalizácia Domu smútku a jeho okolia - II
2.2.2. Miesto stavby:
Spišský Štvrtok
2.2.3. Investor:
Obec Spišský Štvrtok
2.2.4. Projekt vypracoval: Ing. Vít Svoboda, Spišská Nová Ves
2.2.5. Termín realizácie:
06/2014 – 10/2014

III. Predmet plnenia
Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho účet inžinierske
činnosti počas realizácie stavby a po jej dokončení v tomto rozsahu:
3.1. Výkon technického dozoru mandanta.
3.2. Organizačné zabezpečenie povinnosti mandanta pri individuálnom vyskúšaní a účasť
na týchto skúškach.
3.3. Organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia prác medzi zhotoviteľom a
objednávateľom, vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí.
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IV. Čas plnenia
4.1. Mandatár sa zaväzuje, že odborné inžinierske činnosti podľa tejto zmluvy pre mandanta
vykoná po celú dobu realizácie stavby a to od 06/2014 do 10/2014.
4.2. Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti v rozsahu
čl. III tejto zmluvy riadne a včas splniť, za uvedené činnosti zaplatiť mandatárovi odplatu
v dohodnutej výške a v termínoch platby.
4.3. Dodržanie času plnenia zo strany mandatára je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve.
Po dobu omeškania mandanta s poskytnutím spolupôsobenia nie je mandatár v omeškaní so
splnením predmetu plnenia.

V. Podklady a spolupôsobenie mandanta
5.1. Predmet plnenia tejto zmluvy mandatár vykoná a splní podľa týchto podkladov
mandanta:
- kompletná projektová dokumentácia,
- kópiu ohlásenia drobnej stavby,
- kópiu zmluvy so zhotoviteľom stavby, vrátane kalkulácie zhotoviteľa, na základe ktorej bola
stanovená zmluvná cena,
- zápisy a dohody, ktoré majú vplyv na realizáciu stavby.

VI. Povinnosti mandatára
Mandatár je povinný najmä:
6.1. Vykonať všetky činnosti podľa čl. III tejto zmluvy riadne a včas a v súlade s dojednaním
na kontrolných dňoch, záväznými rozhodnutiami príslušných orgánov a pokynmi mandanta
s doposiaľ platnými normami.
6.2. Priebežne informovať mandanta o stave zaisťovaných záležitostí a priebehu plnenia
predmetu zmluvy.
6.3. Uschovať a odovzdať pre potreby mandanta doklady, ktoré získal v súvislosti so svojou
činnosťou.

VII. Cena a platobné podmienky
7.1. Výška platby za činnosti mandatára je stanovená na základe dohody oboch zmluvných
strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:
Minimálna hodinová zúčtovacia sadzba:
Slovom: Dvadsať eur, dvadsať centov

20,20 € + dopravné náklady

Cenová špecifikácia je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a tvorí prílohu k tejto zmluve.
Mandatár nie je platcom DPH.
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7.2. V dohodnutej cene nie sú zahrnuté náklady nevyhnutne vynaložené na zabezpečenie
výkonu inžinierskej činnosti (správne poplatky).
7.3. Podkladom pre úhradu ceny služieb bude faktúra vystavená mandatárom.
7.4. Faktúra je splatná do 10 dní odo dňa jej doručenia mandantovi.

VIII. Zmluvná pokuta
8.1. Pre prípad omeškania mandanta s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.2. Pre prípad omeškania mandatára s plnením predmetu zmluvy dohodli zmluvné strany
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

IX. Záverečné ustanovenia
9.1. Mandatár sa zaväzuje zachovať dôvernosť všetkých informácií získaných od mandanta
a nedať ich k dispozícii iným osobám než svojim zamestnancom s výnimkou tých informácií,
ktoré sú v dobe zverenia už verejne známe.
9.2. Činnosti vykonané nad rámec čl. III bude mandatár na základe požiadavky mandanta
zaisťovať mimo rozsah tejto zmluvy na základe dodatku, či samostatnej zmluvy.
9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny činnosti výkonu stavebného dozoru
z občasného na trvalý (aj pomerne), upravia dodatkom k tejto zmluve aj jej cenu.
9.4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Mandant môže zmluvu vypovedať doporučeným
listom spôsobom uvedeným v § 574 Obchodného zákonníka. Mandatár môže zmluvu
vypovedať doporučeným listom spôsobom uvedeným v § 575 Obchodného zákonníka
9.5. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú zmluvou výslovne upravené, sa
riadia platnými predpismi a obecne zachovanými obchodnými zvyklosťami na území SR.
9.6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých každý má hodnotu originálu.
Mandatár aj mandant obdrží po jedno vyhotovenie.
9.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu, účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia na webovom sídle obce Spišský Štvrtok.

V Spišskom Štvrtku, dňa 03.06.2014

Mandatár:

SIGNED

Mandant:
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SIGNED

Príloha k zmluve č. 187/2014

Cenová špecifikácia
Pre dohodu o cene je uplatnená metodika oceňovania „ SADZOBNÍK
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností.
Návrh ceny podľa bodu 2.4.2 sadzobníka:
Kategória : - náročné práce
Pásmo:
- III – cintoríny, záhradná architektúra
RN :
- cca 24 tis. €
Minimálna hodinová sadzba:
Dopravné náklady:

20,20 €

osobné auto SUZUKI IGNIS 1,3 GLX
priem.spotreba 6,5 l/100 km
EČ: SN -283 BD

Výpočet:

6,5xcena PHM = x + 0,183 x najazdené km
100
Cena PHM platí v čase výkonu inžinierskej činnosti.
Spišská Nová Ves, 03.06.2014
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2013“ pre

