
MANDÁTNA ZMLUVA  
uzatvorená v súlade § 566 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 
 
 

Článok 1. 
Definovanie zmluvných strán 

 
1.1  Mandant 
Obchodné meno:  Mestský podnik služieb spol. s r.o.  
Sídlo:   Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica 
IČO:   31424287 
DIČ:   2020376303 
IČ DPH:   2020376303 
Konajúci štatutár: Ing. Ján Bachura, konateľ  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 143/T 
 
 
1.2  Mandatár: 
Obchodné meno:  Enteris, s.r.o. 
Sídlo:   Severovcov 24, 851 10 Bratislava 
IČO:   47551321 
DIČ:   2023955681 
IČ DPH:   SK2023955681 
Konajúci štatutár: Ing. Ivana Hodošiová, konateľ 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 95063/B 
 
 

Článok 2. 
Predmet plnenia zmluvy 

 
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že predmetom zmluvy je činnosť Mandatára v oblasti vykonania 

verejného obstarávania v mene Mandanta a záväzok mandanta zaplatiť Mandatárovi odplatu. Verejné 
obstarávanie má názov „Múzeum Laca Novomeského – stavebné úpravy“. 

2.2 Realizácia verejného obstarávania musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v platnom znení (ďalej len „zákon“).  

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár v rámci zákazky verejného obstarávania vykoná nasledovné 
činnosti: 
- konzultácie o spôsobe obstarávania podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a platnej legislatívy, 
- stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, 
- vypracovanie Výzvy na predkladanie ponúk a jej zverejnenie vo Vestníku VO, 
- určenie podmienok účasti a spracovanie Súťažných podkladov,  
- sprístupnenie Súťažných podkladov záujemcom elektronickou formou neobmedzene, 
- elektronická komunikácia v zmysle zákona, 
- vysvetľovanie podmienok účasti, súťažných podkladov, poskytnutie inej sprievodnej dokumentácie 

a komunikácia s účastníkmi procesu verejného obstarávania, 
- účasť v Komisii na vyhodnotenie ponúk a spracovanie s komisiou súvisiacej agendy, 
- odborný dohľad nad formálnou stránkou procesu otvárania ponúk a vyhodnocovania ponúk, 
- zverejňovanie údajov a dokumentov v ISZÚ a v Profile verejného obstarávateľa, 
- dohľad nad prípravou zmluvných vzťahov s úspešným uchádzačom, 
- spracovanie a vedenie dokumentácie ohľadom zabezpečovaného procesu VO v zmysle zákona,   
- oznámenie Informácie o výsledku verejného obstarávania a jej zverejnenie vo Vestníku VO,  
- kompletizácia dokumentácie procesu verejného obstarávania a jej odovzdanie verejnému 

obstarávateľovi v písomnej aj elektronickej podobe.  
 

Článok 3. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
3.1 Mandatár sa zaväzuje poskytovať plniť predmet tejto zmluvy podľa tejto zmluvy s odbornou 

starostlivosťou.  



3.2 Mandatár sa zaväzuje Mandanta upozorniť na tie prípadné pokyny Mandanta, ktoré by boli v rozpore 
s účelom tejto zmluvy. V prípade, že Mandant neakceptuje upozornenie Mandatára, Mandatár nenesie 
zodpovednosť za obsah pokynov Mandanta.   

3.3 Mandant sa zaväzuje Mandatára upozorniť na všetky skutočnosti, ktoré by mohli byť použité pri plnení 
povinností mandatára podľa tejto zmluvy. 

3.4 Mandant sa zaväzuje poskytovať pre Mandatára všetku súčinnosť potrebnú k plneniu povinností 
Mandatára podľa tejto zmluvy, na ktorú Mandatár Mandanta vyzve.  

3.5 Mandant je povinný poskytnúť Mandatárovi všetky potrebné vstupné informácie o predmete zákazky 
verejného obstarávania a to predovšetkým: definovanie predmetu zákazky, predbežná hodnota zákazky, 
zmluvné podmienky, osobitné požiadavky verejného obstarávateľa, atď. 

3.6 Mandatár nezodpovedá za problémy alebo chyby v procese verejného obstarávania, ktoré boli spôsobené 
nesprávnymi alebo neúplnými údajmi alebo pokynmi Mandanta, na ktoré bol Mandatárom upozornený. 

 
 

Článok 4. 
Miesto a čas plnenia zákazky 

 
4.1  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Mandatár bude vykonávať plnenie zákazky podľa tejto zmluvy 

v mieste sídla Mandatára, podľa potreby a špecifikácie jednotlivých činností. 

4.2 Mandatár sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
Termíny plnenia čiastkových činností budú plnené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a pokynmi Mandanta. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že plynutie akýchkoľvek termínov (lehôt) na splnenie povinností Mandatára 
uvedených v tomto článku sa prerušuje po dobu, po ktorú je Mandant v omeškaní s poskytnutím 
súčinnosti potrebnej pre splnenie takej časovo ohraničenej povinnosti mandatára. 

 
Článok 5. 
Odplata 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Mandant uhradí Mandatárovi za splnenie predmetu tejto zmluvy odplatu vo 
výške:  

1 350,00 EUR (slovom: tisíctristopäťdesiat EUR). 

5.2 K uvedenej sume mandatár bude účtovať DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

5.3 Odplata bude fakturovaná po ukončení verejného obstarávania. Za ukončenie verejného obstarávania sa 
na účely tejto zmluvy považuje odoslanie „Informácie o výsledku verejného obstarávania“ do Vestníka VO 
a súčasne odovzdanie kompletnej dokumentácie z verejného obstarávania Mandantovi. 

5.4 Odplatu Mandant zaplatí na základe faktúry vystavenej Mandatárom s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa 
vystavenia faktúry.  

5.5 Odplata sa na účely tejto zmluvy považujú za zaplatené v deň  pripísania peňažných prostriedkov vo výške 
určenej podľa tejto zmluvy na bankový účet Mandatára uvedený vo faktúre. 

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Mandant bude v omeškaní s úhradou splatných fakturovaných 
súm podľa tejto zmluvy, je Mandant povinný platiť Mandatárovi úroky z omeškania vo výške 0,05% 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

  
 

Článok 6. 
Mlčanlivosť 

 
6.1.  Mandatár sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone 

svojej činnosti podľa tejto zmluvy. V prípade porušenia svojej povinnosti podľa tejto zmluvy zodpovedá za 
pripadnú škodu tým spôsobenú v súlade s § 373 a násl. Obchodného zákonníka. 

 
 
 
 



Článok 7. 
Podmienky a náhrady škody 

 

7.1 V prípade, ak v súvislosti s realizáciou plnenia podľa tejto zmluvy vznikne druhej strane preukázateľná 
škoda porušením právnej povinnosti, budú zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovení Obchodného 
zákonníka v platnom znení o náhrade škody. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za prípadnú škodu, 
ktorá vznikne druhej strane v súvislosti s plnením predmetu podľa tejto zmluvy, ak táto bude spôsobená 
pod vplyvom vyššej moci.  

7.2 Mandatár zodpovedá za prípadné škody, spôsobené výkonom tejto Mandátnej zmluvy maximálne do 
výšky odplaty, definovanej v bode 5.1 tejto Zmluvy. 

 
Článok 8. 

Záverečné ustanovenia  
 

8.1 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými vzostupne očíslovanými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.  

8.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na 
webovom sídle  mandanta.  

8.3 Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia  právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

8.4 V prípade vypovedania zmluvy zo strany Mandanta pred ukončením verejného obstarávania,  vyfakturuje 
Mandant Mandatárovi všetky vzniknuté doterajšie náklady a Mandant tieto náklady Mandatárovi uhradí. 

8.5 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Mandant obdrží dva rovnopisy a Mandatár 
jeden rovnopis. 

8.6 V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, 
predmetná neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť sa týka len tohto neplatnosťou, neúčinnosťou 
alebo nevykonateľnosťou dotknutého zmluvného ustanovenia a nemá vplyv na ostatný obsah zmluvy, 
neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou dotknuté zmluvné ustanovenie sa v takomto 
prípade nahradí takým platným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojím obsahom z hľadiska 
zamýšľaného účelu zmluvy najbližšie. 

8.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje 
ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne 
okolnosti, ktoré by túto zmluvu robili neplatnou.  

 
 

Za Mandatára:     Za Mandanta: 

 

v Bratislave, dňa 11.10.2021   v Senici, dňa  11.10.2021 

 

 

 

.............................................   ....................................................... 

Ing. Ivana Hodošiová, konateľ Ing. Ján Bachura, konateľ  

Enteris, s.r.o. Mestský podnik služieb spol. s r.o.  

 

  


