MANDÁTNA ZMLUVA
uzavretá podl‘a * 566 a nasl. Obchodného zákonníka

Č. zmluvy: CI-003/2011

ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

Mandant:

Obec Detvianska Huta
Obecný úrad Detvianska Huta 102, 962 06 Detvianska Huta
ICO: 00319813
DIČ: 2021318662
zastúpený: Jana Hrončeková, starostka obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Č. účtu: 5322412/0200
d‘alej ako „Mandant“

1.2.

Mandatár:

Star EU, a.s.
Vlčkova 51, 811 04 Bratislava
IČO: 36‘7035‘75
IČ DPH: SK 2022288048
údaje z OR: zapísaná v OR vedenom Okresným súdom BA I, oddiel Sa, vl. Č. 4010/B
zastúpený: Mgr. Jana Tomašfková, člen predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s., č. účtu: 6629402004/1111
d‘alej ako „Mandatár“
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I. PREAMBULA
Mandant na uzavretie tejto zmiuvy použil postup zadávania zákaziek s nízkymi
hodnotami podľa ustanovenia ~ 102 zákona č.2512006 Z. .z. O verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. PREDMET PLNENIA
2.1.
Mandatár sa zaväzuje, že zariadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a za
odplatu pre mandanta vjeho mene a na jeho účet marketingové a manažérske služby pre
projekt
Komplexné riešenie odpadového hospodárstva v obci
v tomto rozsahu:
2.1.1 eXterný manažment, vypracovanie a kontrola žiadostí o platby, správy a monitorovanie
projektu až po záverečnú monitorovaciu správu
2.2
Mandant sa zaväzuje vytvorit‘ podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti
dojednané v tejto zmluve riadne a včas plnit‘ a za uvedené činnosti zaplatit‘ mandatárovi
odplatu v dohodnutej výške a v termínoch platby.

III. TERMÍN A MIESTO PLNENIA
3.1
Miestom poskytnutia služby je Obecný úrad Detvianska Huta 102, 962 06 Detvianska
Huta.
3.2
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do splnenia všetkých záväzkov zmluvných
strán vyplývajúcich z tejto zmluvy.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMINKY
4.1
Cena za vykonávanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podl‘a
~3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR, ktorou
sa vykonáva zákon č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov.
4.2

Cena za vykonanie činností podl‘a či. H. tejto zmluvy je dohodnutá v sume:
bez DPH:
20% DPH:
Celkom s DPH:

8.940,00 €
1.788,00 €
10.728,00 €

4.3
K úprave ceny dohodnutej podl‘a bodu 4.2. móže dójst‘ len z dóvodu a v rozsahu
zmeny sadzieb dane z pridanej hodnoty a z dóvodu zmeny rozsahu činnosti mandatára.
4.4
Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v bode 4.2. tejto zmluvy na základe
faktúr mandatára, ktoré vystaví po vykonaní nasledovných čiastkových plnení:
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4.4.1
vypracovanie priebežnej monitorovacej správy

1.500,- € bez DPH
300,- € 20% DPH
1.800,- € s DPH

vypracovanie 1. Žiadosti o platbu

2.000,- € bez DPH
400,- € 20% DPH
2.400,- € s DPH

vypracovanie 2. Žiadosti o platbu

2.000,- € bez DPH
400,- € 20% DPH
2.400,- € s DPH

vypracovanie 3. (záverečnej) Žiadosti o platbu

2.000,- € bez DPH
400,- € 20% DPH
2.400,- € s DPH

v nadväznosti na plnenie predmetu zmluvy v súlade s bodom 2.1.1
4.4.2
po ukončení projektu a vypracovaní záverečnej monitorovacej správy 1.440,00 € bez DPH
288,00- € 20% DPH
1.728,00- € s DPH
4.5
Faktúry budú obsahovať nasledovné náležitosti: označenie „faktúra“ ajej číslo,
registračné číslo zmluvy a deň jej podpisu, predmet zmluvy a deň jeho splnenia, deň
odoslania faktúry a lehotu splatnosti, označenie banky a číslo účtu, celkovú fakturovanú
čiastku a náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, k faktúre bude priložený rozpis
činností mandatára.
4.6

Lehota splatnosti faktúr je 90 dní odo dňa doručenia (odovzdania) mandantovi.

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
5.1
Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté v zmluve sú
zabezpečené podľa tejto zmluvy a v súlade so všeobecnými záväznými predpismi.
5.2
Mandatár bude pri zabezpečovaní činností podl‘a tejto zmluvy postupovat‘ s odbornou
starostlivost‘ou. Svoju činnost‘ bude mandatár uskutočňovat‘ v súlade so záujmami mandanta
a podl‘a jeho pokynov, zápisov a dohód oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade
s vyj adreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5.3
Mandatár bude informovat‘ mandanta o všetkých dóležitých skutočnostiach
súvisiacich s výkonom jeho činnosti odosielaním kópii dóležitej obchodnej a inej
korešpondencie.
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5.4

Mandatár projektu je povinný strpiet‘ výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávanými službami kedykol‘vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP, a to oprávnenýnii osobami a poskytnúf im všetku potrebnú súčinnost‘.
Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
Poskytovateľ a ním poverené osoby,
Utvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a ES.
-

-

-

-

-

-

vi. ZÁVEREČNÉ

USTANOVENIA

6.1
V ostatných touto zmluvou neupravených vzt‘ahoch sa budú zmluvné strany nadit‘
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonnfka.
6.2
Menit‘, doplňovat‘, alebo zrušit‘ túto zniluvu je možné len formou písomných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú vyhotovené so súhlasom obidvoch strán a podpísané
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6.3
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden pre mandatára a tri pre
mandanta.
6.4 Táto zmluva je platná a účinná dňom podpísania zmluvy o NFP medzi mandantom (ako
žiadatel‘a NFP) a MVRR SR.

V Bratislave, dňa

~

2011

V Detvianskej Hute, dňa

~tar EU, a.

Vlčkova 51
811 04 Bratislava
I
:36703575
H: SK202228804

za mandatára

zďmandanta
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