
1 Zmluvné strany

1.1 Mandant:
so sídlom:
IČO:
DIČ/IČ DPH: 
v mene kt. koná:

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 FIĽAKOVO 
00 316 075 
202 111 5052
JUDr. Jaromírom KALIČIAKOM, primátor mesta

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, pobočka Fiľakovo
číslo účtu: 817 4961/5200

1.2 Mandatár:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH: 
v mene kt. koná:: 
Zapísaná:

Bankové spojenie:

LEGAL TENDER s.r.o.
Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
45 672 911
2023086692
SK2023086692
Eva Senáriková, konateľ
Obchodný register OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 
č. 66714/B
Tatra banka, a.s. č.ú.: 2925842014/1100

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Mandátnej zmluvy uzavretej podľa ust. § 

566 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „Zmluva“).

2 Všeobecné ustanovenia

2.1 Mandant má zámer realizovať výber zhotoviteľa diela, t.j. zadať zákazku a uzatvoriť 

s úspešným uchádzačom zmluvu s peňažným plnením. Ako verejný obstarávate!’ 

podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov musí Mandant postupovať v zmysle citovaného 

zákona a uskutočniť za týmto účelom verejné obstarávanie.

3 Predmet zmluvy

3.1 Mandatár sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje vykonať pre

Mandanta:

verejné obstarávanie na zabezpečenie predmetu zákazky na výber zhotoviteľa stavby pre 
predmet obstarávania: „Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou - v 
škole 21. storočia:ZŠ s VJM - ul. Mládežnícka Č.7., Fiľakovo“ (ďalej len ako „Záväzok“).



4.1 Mandatár je povinný postupovať pri plnení Záväzku s náležitou odbornou 

starostlivosťou.

4.2 Mandatár je povinný vykonávať Záväzok podľa pokynov Mandanta a v súlade 

s jeho záujmami, pokiaľ sú mu známe.

4.3 Zmluvné strany sú povinné informovať sa navzájom o všetkých skutočnostiach, ktoré 

môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta.

4.4 Mandatár je oprávnený odchýliť sa od pokynov Mandanta, ak je to v záujme 

Mandanta a to aj bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Zodpovedá však za škodu, 

ktorú tým spôsobí.

4.5 Mandatár je oprávnený použiť na splnenie Záväzku aj iné osoby.

4.6 Mandant je povinný odovzdať Mandatárovi včas veci a informácie, ktoré sú 

potrebné na splnenie Záväzku.

4.7 Mandatár nezodpovedá za porušenie Záväzku osoby, s ktorou uzavrel zmluvu pri 

plnení Záväzku.

5 Odplata a platobné podmienky

5.1 Mandant je povinný zaplatiť Mandatárovi odplatu, a to vo výške 6.500,00 EUR

bezDPH + 1300,00 DPH /20%/, t.j. 7.800,00 EUR s DPH /slovom:

sedemtisícosemstosto eur s daňou z pridanej hodnoty/. V odplate Mandatára sú 

zahrnuté aj náklady, ktoré vynaložil na splnenie Záväzku.

5.2 Odplata je splatná nasledovne:

5.2.1 1750,00 eur bez DPH + 350,00 eur DPH /20%/, t.j. 2100,00 EUR do 5 dní odo 

dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka verejného 

obstarávania na základe faktúry vystavenej Mandatárom,

5.2.2 4750,00 eur bez DPH + 950,00 eur DPH /20%/, t.j. 5700,00 do 7 dní odo dňa 

odovzdania dokumentácie z verejného obstarávania Mandantovi na základe 

faktúry vystavenej Mandatárom a schválení žiadosti NFP.

6 Splnomocnenie

6.1 Mandant splnomocňuje Mandatára na vykonanie všetkých úkonov potrebných na 
splnenie Záväzku a to aj v prípadoch, ak je podľa platných právnych predpisov 
potrebné osobitné splnomocnenie.



7 Zánik Zmluvy

7.1 Zmluva zaniká len z dôvodov upravených v tejto Zmluve a to:

7.1.1 dohodou Zmluvných strán,

7.1.2 splnením Záväzku,

7.1.3 písomnou výpoveďou Mandatára súčinnosťou ku koncu kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 

Mandantovi, ak z výpovede nevyplýva niečo iné.

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Právne pomery touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

8.2 Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to 

vplyv na ostatné ustanovenia zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije 

ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto zmluvy, ktoré 

nahradí neplatné ustanovenie.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú 

formu.

8.4 Záväzky vyplývajúce pre mandanta sú spoločné a nerozdielne.

8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá vážne, zrozumiteľne a určite, 

nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, 

porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

8.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po jednom vyhotovení.

8.7 Zmluva sa stáva účinnou dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
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V Bratislave, dňa .1 .̂:.'!.  ̂ijOÍ S

MandatárIvfANBÄNT


