Mandátna zmluva č. OPLZ_BAT4
uzavretá podľa § 566 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v platnom znení
Zmluvné strany
Mandant:
názov:
sídlo:
v zastúpení:
Tel/email:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:
Mandatár:
Meno:
Zastúpený:
Adresa:
IČO
DIČ
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:

Obec Nitra nad Ipľom
Nitra nad Ipľom 96, 985 57
Bc. Tivadar Berky, starosta obce
obecnitra@gmail.com, tel.: 0908 559 894
00648388
Prima Banka Slovensko a.s.
SK35 5600 0000 0060 5019 2001
a
SIMpakt, s.r.o.
Mgr. Tímea Kovács, konateľ
985 41 Prša č. 68
47 601 868
2023967209
Okresný súd Banská Bystrica, Odd. Sro, Vložka č. 26004/S
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN SK26 0900 0000 0050 5166 4184
simpakt@simpakt.sk
I. Všeobecné ustanovenia

1.
2.

Mandatár sa zaväzuje, že za dohodnutú cenu poskytne pre mandanta služby podľa čl. II. tejto zmluvy.
Mandant sa zaväzuje zaplatiť za ich poskytnutie mandantovi dohodnutú cenu podľa článku VI. tejto
zmluvy.
II. Predmet zmluvy

1.
2.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára zabezpečiť pre mandanta služby projektového
manažmentu pre proces kontrahovania Žiadosti o NFP312060BAT4 (ďalej len „projekt“) v rámci
výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 a implementáciu predmetného projektu.
Služby projektového manažmentu budú obsahovať externé služby zamerané na:
2.1) príprava podkladov počas súčinnosti k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP312060BAT4,
2.2) zabezpečenie procesov verejného obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami predmetného
projektu,
2.3) implementácia projektu – spracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ, publicita,
komunikácia s riadiacim orgánom.
III. Spôsob poskytnutia služieb

1.
2.
3.

Mandatár sa zaväzuje na svoje náklady zabezpečiť pre mandanta služby v zmysle čl. II. tejto zmluvy
s termínom začatia plnenia služieb po podpísaní tejto zmluvy.
Pri zabezpečovaní služieb postupuje mandatár v súlade s pokynmi mandanta.
Mandatár nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu mandant neposkytol dostatočnú špecifikáciu
podstatných náležitostí predmetu služieb, ktorou sú miesto a čas poskytnutia služieb, prípadne inú
nevyhnutne potrebnú súčinnosť pre ich zabezpečenie. Mandatár takisto nie je v omeškaní s plnením
záväzku, ak je mandant v omeškaní s plnením svojich povinností podľa tejto zmluvy.

IV. Povinnosti mandanta
1.

Mandant je povinný dostatočne špecifikovať podstatné náležitosti predmetu požadovaných služieb,
poskytovať všetky informácie a fakty potrebné pre riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy, dávať
mandatárovi riadne a včas pokyny, podľa ktorých má uskutočňovať plnenie predmetu zmluvy,
poskytnúť mandatárovi prípadne inú nevyhnutne potrebnú súčinnosť pre zabezpečenie plnenia
predmetu zmluvy a zaplatiť za poskytnuté služby odmenu v zmysle čl. VI. tejto zmluvy riadne a včas.
V. Povinnosti mandatára

1.

Mandatár sa zaväzuje, že zabezpečí pre mandanta služby podľa bodu II. tejto zmluvy s odbornou
starostlivosťou.
VI. Cena služieb

1.
2.

Zmluvné strany sa dohodli na dohodnutej cene za poskytnuté služby 20,00 EUR/hodina.
Mandant sa zaväzuje uhradiť mandatárovi cenu za skutočne poskytnuté služby na základe faktúr,
vystavených mandatárom priebežne počas plnenia služieb do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to
bezhotovostným prevodom na účet mandatára.
VII. Čas a rozsah poskytnutia služieb

1.

Služby budú poskytované do termínu ukončenia realizácie hlavnej aktivity predmetného projektu alebo
podľa dohody zmluvných strán, a zahŕňajú všetky náklady ktoré zvyknú mandatárovi pri poskytovaní
služby v súlade s predmetom zmluvy.
VIII. Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu písomne vypovedať z akéhokoľvek dôvodu
alebo bez určenia dôvodu, pričom výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím výpovednej lehoty.
Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bol písomný prejav o výpovedi zmluvy doručený druhej zmluvnej strane a uplynie posledným dňom
výpovednej lehoty. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ust. § 574 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka
a ust. § 575 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepoužijú.
3.1 Všetky oznámenia a všetka komunikácia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa
uskutočňuje písomne, a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou, osobne, faxom alebo emailom a považujú sa za riadne doručené ich doručením príslušnej zmluvnej strane na poslednú známu
adresu sídla zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa sídla touto zmluvnou stranou
oznámená alebo vyplýva zo vzájomnej korešpondencie resp. zmluvných dokladov ako posledná
a v prípade elektronickej a faxovej komunikácie na e-mail resp. fax príslušnej zmluvnej strany uvedený
v záhlaví tejto zmluvy.
3.2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, že:
a) zmluvná strana odmietne písomnosť prevziať – písomnosť sa považuje za doručenú týmto
dňom; alebo ak
b) sa písomnosť nepodarí doručiť z dôvodu napr. neprevzatia zásielky v odbernej lehote, alebo
z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, adresát bol neznámy alebo z iného dôvodu vyznačeného
poštou na zásielke, písomnosť sa považuje za doručenú dňom uloženia zásielky na pošte;
c) a v prípade elektronickej a faxovej komunikácie e-mail alebo fax sa považuje za doručený na
druhý deň po jeho odoslaní na správne uvedenú adresu resp. faxové číslo druhej zmluvnej
strany, bez ohľadu na to, či sa s jej obsahom druhá zmluvná strana oboznámila.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce prejav vôle predčasne ukončiť túto zmluvu sa
musia doručovať prostredníctvom pošty s doručenkou preukazujúcou doručenie, kuriérom alebo
osobne.

5. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť
podpísané oboma zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.
8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné,
vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Prši, dňa 10.11.2021

...................................................................
Mandant

..................................................................
Mandatár

Rozpis predpokladaných počtov hodín potrebných na implementáciu projektu
Úloha
Príprava aktivity projektu
Súčinnosť k podpisu Zmluvy o NFP
Verejné obstarávanie Zákazky s nízkou
hodnotou – 2 zákazky / 1 služby, 1 tovary

Predpokladaný počet hodín
5
60

Celkom

65

Realizácia hlavnej aktivity projektu
Monitorovacia správa (predpoklad 4 )
Žiadosť o platbu – predpoklad 4 ŽoP
Komunikácia s RO/Mandantom
Administrácia

20
60
15
40

Celkom (predpoklad)

135

