MANIÁrNA

ZMLUvA

uzavretá podl'a ustanovení § 566 anasl. Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb.v znení neskoršíchpredpisov medzi

Obec Koprivnica
So

sídlom:

086 43, Koprivnica 126

Štatut,ímyzástupca: Ing. Peter Krupa

IČo:
DIČ:

osoba:
Kontakt:
Bankové spojenie:
čísloúčtu(IBAN):
Kontaktná

-

starosta obce

00322t64
Za20778826
Ing. Peter Krupa

090534128I

VÚB,

a.s.

SKl6 0200 0000 0039 9280 7555

(ďalej len,,manďanťo)
a

Ing. Karol Fábry

Sídlo:
Registrácia:
tČo:
DIČ:
tČopH:
Kontakt:
Bankové spojenie:
čísloúčtu(IBAN):

Volgogradská 9, 080 01 Prešov
zapísaný v Živnostenskom registri vedenom na Okresnom urade
v Prešove, Sp.č. : oÚ -B2002l 1t95I l 002 ZSE, reg.č .: 459 l20O2

37 05I 164
1020010552
sK1020010552
+421903608929
ČSOB, a.s.

SK46 7500 0000 0002I32g 3003

(ďalej len,,mandatóro')

takto:

\

1
1.

ÚVODNE USTANOVENIA
Mandant uskutočnil proces verejného obstarávania postupom určeným pre zákazky v súlade

so Zákonom ě.343/20I5Z.z. overejnom obstarávaní na predmet obstarávania

-

Stavebný

dozor k stavbe: ,,RozšíreniePodčergovskéhoskupinového vodovodu KOPRrI^IICA".

Predmet mandátnej zmluvy
operaěného programu,

je

financovaný zprostriedkov Integrovaného regionálneho

zo štátneho rozpoětu, z tozpočtu obce Koprivnica vrámci

rea|izácie projektu Vybudovanie vodovodu v obci Koprivnica, Kód projektu v
ITMS2O
2.

1

4+ : 30204lM87 6.

Mandant uzatvitra

s

mandatárom ako úspešným uchádzaěom v rámci uskutoěneného

verejného obstarávania podl'a ods.

1 tohto článku tuto zmluvu za nižšieuvedených

podmienok. Stťažnáponuka mandatáratvod prílohu ě.

1 k tejto

zmluve.

PREDMET ZMLUVY
1.

Touto zmluvou sa mandatár zavázuje, že pre mandanta,

v

jeho mene a na jeho úěet uskutoění

za odplatu qýkon stavebného dozoru podlb čl. 3 tejto zmluvy a mandant sa zavázuje zaplatiť

muzato odplatu.

2.

Činnosťpodl'a čl. 3. tejto zmluvy sa vďahuje na qýkon stavebného dozoru pri vykonávaní

na

stavebných prác

KOPRrVNICA",

stavbe ,,Rozšírenie Podčergovskéhoskupinového vodovodu

(d'alej len ,,stavebné práce").

rrÝroN čnwosrr
Dozor nad výkonom stavebných prácje povinný mandatár vykonávať ako občasný stavebný
dozor.

2.

Mandatár
3 krát

je povinný vykonávať dozor nad qýkonom stavebných prác minimálne v rozsahu

do týždňa. Mandatár sa zaváanje vprípade potreby vykonávať dozor aj nad uvedený

rozsah tak, aby bolzabezpečený riadny dohl'ad nad qýkonom stavebných prác.

3.

Stavebný dozor

je

mandatár povinný vykonávať počas výkonu stavebných prác, priamo

na stavenisku tak, aby

bol poěas celej doby trvania zmluvného vďahtt zabezpeěený riadny

dohl'ad nad:

a)

spósobom a postupom uskutoěňovania stavebných prác tak, aby sa zaruěila bezpečnosť
a

ochrana zdravia

pri práci, riadna inštalácia a

na stavbe, odborné

ukladanie stavebných qýrobkov

a odborné ukladanie strojov

b)

prevádzka technického vybavenia

azaňadeni;

riadnym vedením stavebného denníka;

a

hmót, vhodnosť ich použitia

c)

súladom výkonu stavebných prác

s

predloženou dokumentáciou, dodržiavaním

podmienok roáodnutí vydaných na uskutočnenie stavebných prác, dodržiavaním
všeobecne závázných právnych predpisov a technických noriem;

a aby v prípade

zistenia nedostatkov pri qýkone stavebných prác, bolo zo strany mandatára

zabezpeěené bezodkladné odstránenie zistených vád. Vyhodnotenie prác

je

mandatár povinný

bezodkladne pravidelne zaznamenávať do stavebného denníka, prípadne vyhotoviť o tom
podl'a potreby osobitný záznam.

všE oBrcnÉ ponuIENKy črrvNosrr
1.

Mandatár vyhlasuje, že je riadne a dostatoěne oboznámený s projektovou dokumentáciou
a rozhodnutiami príslušných orgánov vydanými na uskutočnenie stavebných prác.

Mandatár t}mto prehlasuje, že má potrebné skúsenosti, zamestnancov, kto4ých zamestnáva

legálne

a

zariadenia nevyhnutné nariadne

súlade s podmienkami tejto zmluvy,

a efektívne uskutočnenie stavebného dozoru v

aže mávšetky potrebné licencie

a povolenia vyžadované

na splnenie vŠetkýchsvojich závázkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Mandatár zodpovedá za

to, Že stavebný dozor bude vykonaný podl'a predloženej projektovej

dokumentácie,

stavebného povolenia, v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi, technickými
normami a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

J.

je povinný pri qýkone svojej činnosti podl'a tejto zmluvy riadiť sa

Mandatár

pokynmi

mandanta a svoju činnosťpodl'a tejto zmluvy vykonávať v súlade s jeho záujmami. Zároveň je

vŠakpovinný písomne upozomiť mandanta na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by
mohli mať za následok vznik škody, inak za takúto škodu zodpovedá.
4.

Mandatár

5.

Mandatár

j

e

povinný zariaaiit záležitosťosobne.

sa

zavázuje vykonávať všetku činnosťpodl'a tejto zmluvy

s odbornou

starostlivostbu, riadne a včas, chrániť jema známe záujmy mandanta, plniť pokyny mandanta
!ýkajúce sa jeho činnosti podlb tejto zmluvy, poskytovať mu všetky informácie potrebné na

plnenie závázkov ztejto zmluvy, ako aj informácie potrebné na udelenie doplňujúcich alebo
pozmeňujúcich pokynov. Zfuoveň je povinný upozorniť mandanta naztejmú nevhodnosť jeho

Pokynov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody. Ďalej
mandantovi rady fýkajúce sa predmefu tejto zmluvy. Mandatár
mandantovi informácie vždy, aj na požiadanie mandanta.

je povinný
je povinný

poskytovať
poslgrtovať

Mandatár je povinný uchovávať doklady a iné veci, ktoré v súvislosti so svojou ěinnosťou
nadobudol od mandanta alebo od tretích osób, a najneskór po ukonČenítrvania tejto zmluvY,
inak vždy na požiadanie mandanta, je povinný ich odovzdať mandantovi.

7.

a iné veci,

ktoré mandant poslqrtol mandatárovi alebo ktoré mandatár
patria
nadobudol od tretích osób v súvislosti s qýkonom jeho ěinnosti podlb tejto zmluvy,
ich
do majetku mandanta amandatár je povinný ich starostlivo opatrovať, pritom dbá o

Dokumentácia

zachovanie a kompletnosť.

8.

Mandant je povinný napožiadanie poskytnúť mandatarovi všetky pohebné informácie
a

podklady nevyhnutné prejeho činnosť.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
1.

Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi, poruŠenímjeho Povinností
vyplývajúcich zo zmluvy, pokynov mandanta alebo všeobecne závázných právnYch PredPisov
pri uskutoěňovaní činnosti podl'a zmluvy. Mandatrár zodpovedá za Škodu,ktorá vznikne
mandantovi z dóvodu nesprávnych pokynov mandanta v prípade, že ho na takéto pokyny bez
zbytoěného odkladu písomne neupozorní.

2.

Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatych od mandanta na qýkon ěinnosti
nemohol
a na veciach prevzatych pri qýkone činnosti od tretích osób, ibaže tuto Škodu
odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

sANKcIE
1.

Mandant je oprávnený požadovať od mandatára zmluvnú pokutu vo qýške 100,-

€ zakaŽdé

jednotlivé porušenie akejkoltek povinnosti podťa članku 3. a ělanku 4.tejto zmluvY.

2.

Zm|uvná pokuta podl'a tohto ělánku

je splatnáv lehote uvedenej v písomnej výne mandanta

doručenej mandatiárovi,

J,

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie

je dotknuté právo na náhradu škody spósobenej PoruŠením

povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnuá; náhrada škody móže byť uplatňovaná
mandantom voči mandatárovi v plnej výške.

4

Mandant
7

je

oprávnený jednostranne zapoéitaťproti pohl'adávke mandatára podl'a článku

ods. l.tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohl'adávky voěi mandatárovi na zaplatenie

zmluvných pokút podl'a tejto zmluvy.

5,

Pre prípad omeškania mandanta s platením odplaty si zmluvné strany dohodli platenie úrokov
z omeškania v sadzbe podl'a nariadenia vlády SR é.21l20I3 Z.z. zo sumy, s ktorou je mandant

v omeškaní,zakaždý deň z omeškania.

7

ODPLATA, NÁIIRADA NÁKLADOV, PLATOBNÉ PODMIENKY
Zmllvné strany sa dohodli, že mandant zaplati mandatárovi odplatu vo qýške:
Cena bez

DPH

13 390,00

Výška DPH (20 %)

2 678,00

cena celkom

16.068,00

EUR

EUR

EIJR

Slovom:,,šestnásťtisícšesťdesiatosemeur".

Odplata podl'a odseku 1. tohto článku zahíňa všetky náklady mandatára spojené s jeho
ěinnostbu podl'a tejto zmluvy. Takto dohodnuá odplata je pevná

J.

a

je nemenná.

Mandatár má právo fakturovať mandantovi alikvotnú ěasť z celkovej odplaty po jednotlivých
mesiacoch, vždy po vykonaní urěitých činnostítak, žs suma ěiastkových faktúr neprekroěí
dohodnutú odplatu v zmysle tejto zmluvy čl. 7 ods.

4.

Odplata podl'aěl. 7.ods. I

a3. je

1.

splatná po riadnom uskutoěnení činnosti resp. jednotlivých

ěinností mandatára podl'a tejto zmluvy,

a

to v lehote

a spósobom uvedeným

vo

faktúre,

najskór však v lehote 60 dní odo dňa doruěenia faktury mandantovi, ktorá bude obsahovať
všetky náležitosti v zmysle všeobecne závázných právnych predpisov aktorej prílohou bude
správa o činnosti mandatára podl'a tejto zmluvy.

5.

V prípade reklamácie vád činnosti mandatára podlb tejto zmluvy až do vyriešenia reklamácie
pre zmluvné strany závázným spósobom (právoplatné ukoněenie reklamačného konania)
mandant nie je v omeškanís úhradou odplaff za reklamovanú činnosťalebo akúkoltek jej
časť.

6.

V

prípade, že dójde

mandatáta, alebo

k

predíženiu lehoty qýstavby

z

dóvodov, ktoré nebudú na strane

ak dójde k rozšíreniurozsahu predmetu plnenia, má mandatár nárok na

odplatu, ktorá je pomemou ěiastkou k predÍženiu lehoty alebo k rozšíreniu predmetu plnenia.

Zmluvné strany upravia tuto odplatu formou písomného dodatku k tejto znluve.

TRVAI\IE ZMLIIVY
1.

Mandatár sa zavázlje vykonávať stavebný dozor pre mandanta podl'a tejto zmluvy v termíne

21 kalendárnych mesiacov počas celého trvania stavebných prác odo dřra

prevzatia

staveniska až do plánovaného termínu ukončenia stavebných prác. V prípade, ak sa Pri

odovzdávaní apreberaní stavebných prác vyskytnú akékolŤek vady alebo nedorobky,
mandatár

sa zavázuje vykonávať stavebný dozot až do úplnéhoodstránenia všet§ých vád

a nedorobkov.

2.

Ak dójde k predíženiu lehoty qýkonu činnosti stavebného dozoru dohodnutej v tejto zmlttve z
dóvodu, ktoqý nebude na strane mandatára, zmluvné strany upravia Čas plnenia formou
písomného dodatku k tejto zmluve.

J.

Právny vďahzaložený touto zmluvou sa koněí:
tohto článku,

a)

uplynutím dohodnutej doby podl'a odseku

b)

písomnou dohodou zmluvných strán,

c)

doručením písomnej qýpovede mandanta mandatárovi s úěinnosťou odo dňa doruČenia

1

písomnej výpovede,
d)

doruěením písomnej qýpovede mandatára mandantovi s úěinnosťou ku koncu
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doruěená
mandantovio

e)

4.

zánikommandatára.

od úěinnosti qýpovede

mandanta

je mandatár povinný nepokračovať v ěinnosti podl'a tejto

zmluvy. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabtánilo
vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončenímčinnosti podl'a tejto zmluvy.
Za ěinnosť uskutoěnenú do účinnostiqýpovede má mandatár nárok na primeranú Časťodplaty.

5.

Ku dňu úěinnosti výpovede mandatárazanikázávázokmandatára
tejto zmluvy.

Ak by !ýmto

uskutoěňovať ěinnosť podl'a

prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, mandatár je

povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak mandant poŽiada
mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to povinný. Ohl'adne ěinnosti uskutoěnenej odo

6

dňa výpovede do jej účinnostia uskutoěnenej podl'a tohto odseku má mandatár nárok na časť

odplaty primeranej výsledku dosiahnutému jeho ěinnosťou podl'a tejto zmluvy.

9"

1.

DORUČOVANIE
Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia vrátane !ých, ktoré
vyvolávajú právne úěinky (d'alej len ,,oznámenia") budú medzi zmluvnými stranami
zabezpeéované listami doruěen;ými poštou alebo osobne alebo faxom, e-mailom alebo
prostredníctvom

SMS správy alebo telefonátom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, sa

považuje za doruěené dňom, v kíorom ho adresát prevza| alebo odmietol ptevziať, alebo na
tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu vráti|a
spáť odosielatelbvi.

Ak bolo

oznámenie zasielané faxom, e-mailom, prostredníctvom SMS

správy, telefonom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00

hod., považuje sa za doručenévmomente prenosu resp. oznámenia, inak vnasledujúci
pracovný deň.

2.

Pre mandanta budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšieuvedené
údaje:

adresa: 086 43, Koprivnica 126
tel: 090534128l
e-mail: obeckoprivnica@wi-net.sk
kontaktná osoba: Ing. Peter Krupa

a pre mandatára budú všetky oznámenia doručovanéalebo oznamované na nižšieuvedené
údaje:
adresa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov

kontaktná osoba:Ing. Karol Fábry

mobil: +421903 608 929
e-mail fabry@tenderteam. sk
:

alebo na akúkolŤek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne čísloalebo

e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

J.
^

Zmluvné strany sa zároveň zavámjú oznamovať si navzájom akékol'vek zmeny údajov, ktoré
sa ich {ýkajú a sú potrebné na pdpadné uplatnenie oznámenia, najmá všetky zmeny !ýkajúce sa

uzavretej tejto zmluvy, zmenu štatutárneho orgánu, zínenu, éi zánik ich právnej subjektivity,
adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného

konania, reštrukturalizárcie alebo likvidácie ktorejkoltek zmluvnej strany.

Ak

niektorá

zmlavná strana nesplní tuto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdňala akékol'vek
oznámenie azároveízodpovedá za akúkolVek takto spósobenú škodu.
10.

zÁvnnnčNÉusTANovENIA

1.

Právne

vďaw

neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č.

513/t991 Zb. v znení neskorších predpisov avjeho rámci ustanoveniami Občianskeho
zákonnikaé.40/1964 Zb.v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
2.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a úěinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mandanta.

3.

Táto zmluva sa móže meniť alebo zrušiťiba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.

4.

Ak by

sa dóvod neplatnosti

vďahoval len na časťtejto zmluvy, bude neplatnou len áto ěasť.

Táto zmluva tvorí úplnúdohodu medzi zmluvnými stranami fýkajúcu sa predmetnej
záleŽitosli. Podpisom tejto zmluvy zanikaji všetky predchádzajúce písomné aústne dohody

súvisiace spredmetom tejto zmluvy ažiadna zozmluvných strán sa nemóže dovolávať
zvláštnych, v tejto zmluve neuvederqých ústnych dojednaní a dohód.

Táto zmluva bola vyhotovená vpiatich rovnopisoch, ztoho tri pre mandanta adva pre
mandatára.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spósobilé na právne úkony, že ich zmluvnávolhosť nie

je niěím obmedzená, že zmluvu
podmienok, Že

neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných

si obsah zmluvy dókladne preěítali a že tento im je jasný, nozumiteíný a

vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnúvól'u, a namaksúhlasu ju vlastnoruěne podpisujú.

V Prešove,dňa:03.05.20 1 9
zamandatára:

ln§. x"rol FÁBRY \

§,

Ing. Peter Krupa
starosta obce

Koprivnica

Volgogiadská 9, 080 0,| PREŠO_Y
rČo] si 05] 164 DiČ: 1020010552

ČsOn prešov 213293CI03/7500

Ing. Karol Fábry

Príloha č.1

9

agentúna
negionálneho

Agentúru regionálneho rozvoja Prešovskéh o sctttlsprúvneho krujc
Prostě.jovská ] l7lÁ, 080 0] Pre,šOv, Slclvenskú repilllika
Tel: 1,42] 5l 7465 38l, Fax: +42l 51 7,165 386

rozvoi€!

I

PSK

Prílolra č. l

§onovÝ formulár

Stavebný dozor
KOPRIVNICA."

l<

Merná

Položka

Stavebný

dozor
k stavbe: ,rRozšírenic
Podčergovského
skupinového
vodovodu

,,llozšírenie Podčcrgovskólro skrrpinrlvého vodovodu

stavbe:

Množstvo

Ccna bcz l)Pl,|

l)Prl

l3 390,00

2 678,00

ks

tČo:

ng. Karol Fábry
3,1 051 164

Platca DPH:
Miesto a dáturn:

ántr

v Prešove, 26.04 2a19

,--'}

\..

i

1

DPll

l

KoPRIVNIcA."
Doclávatel':

C]ena l;

iedrrotka

\

....,...,...r.....

pcčiatka a podpis cločl{v.,atel'

. lng. Karol FÁBRY

V"olgogratlská 9, 0B0 01 PHEŠOV

te4 DlČ; 10200105§2

!.C9aSZ_OSt
(rĎU§
Pls§ótt ?132í]300317§00

l6

06{1,00

