MANDÁTNA ZMLUVA č. 14/2015
uzavretá podľa ustanovení § 566, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov (Obchodného zákonníka) o príprave a spracovaní žiadostí o NFP
medzi
Mandantom : Obec Juskova Voľa
Sídlo:
094 12 Juskova Voľa 82
V zastúpení : Jozef Lukačin starosta obce
IČO:
00332453
DIČ:
2020630095
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN :
SK78 0200 0000 0000 2352 4632
Telefón:
0577880688
Email :
juskovavola@stonline.sk
a
Mandatárom :
YASMI s.r.o.
Na rovni 60/326
065 41 Ľubotín
Zástupca oprávnený jednať: Miroslav Jaščur
E-mail pre účely zmluvy:
jascurmi@gmail.com
Bankové spojenie:
ČSOB a.s. Stará Ľubovňa
číslo účtu:
4019360450/7500
IBAN:
SK69 7500 0000 0040 1936 0450
IČO:
47566833
DIČ:
2023949774
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov č.: 29553/P

Čl. I.
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb spojených s prípravou a spracovaním
žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom : „Zlepšenie technickej infraštruktúry
v obci Juskova Voľa“ - Poradenská činnosť v oblasti ekonomickej udržateľnosti projektu
1.2. S týmto cieľom mandant udeľuje mandatárovi plnú moc na všetky úkony, ktoré bude
mandatár v mene a na účet mandanta vykonávať na základe tejto zmluvy.
1.3. Projektový manažér určený mandatárom vystupuje počas doby prípravy a spracovania
žiadosti v mene mandanta.

Čl. II
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Časový harmonogram
2.1. Mandatár sa zaväzuje vykonať všetky aktivity spojené s uskutočnením činností podľa
článku I, v súlade s vyhlásenou výzvou a v termíne, ktoré sú stanovené podmienkami výzvy.

Čl. III
Odmena a jej splatnosť
3.1. Za plnenie zákazky uvedenej v predmete zmluvy prináleží odmena podľa predloženej
cenovej ponuky vo výške 3.000,00 €. Mandatár nie je platcom DPH podľa príslušných právnych
predpisov, uvedená cena neobsahuje DPH.

Čl. IV
Práva a povinnosti mandatára pri plnení zmluvy
4.1. Mandatár je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou v záujme
mandanta, podľa platných právnych ustanovení zákona a tejto zmluvy.
4.2. Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov
mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná. Mandatár je povinný oznámiť
mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zriaďovaní záležitosti, a ktoré môžu mať vplyv na
zmenu pokynov mandanta.
4.3. Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť len ako je to naliehavo nevyhnutné
v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas.
4.4. Mandatár nezodpovedá za vady v dokončenej a mandantovi odovzdanej práci, ak tieto
boli spôsobené použitím podkladov, informácií a vecí, odovzdaných mu k spracovaniu od
mandanta.
4.5. Mandatár je oprávnený, po tom čo o tejto skutočnosti informuje mandanta,
uskutočňovať časť plnenia prostredníctvom tretích osôb (napr. inou fyzickou alebo právnickou
osobou) Toto právo sa vzťahuje na činnosti, na ktoré nemôže mandatár zabezpečiť zo svojich
zdrojov a ak je to nevyhnutné (napr. k vypracovaniu podporných nezávislých posudkov
a vyhodnotení). K týmto činnostiam je mandatár oprávnený udeliť tretím osobám plnú moc
k uskutočňovaniu právnych úkonov v mene mandatára a to na základe splnomocnenia mandatára.
4.6. V prípade ak mandatár zistí pri zabezpečovaní vecí prekážky, ktoré znemožňujú riadne
uskutočnenie činností a právny úkonov dohodnutým spôsobom, oznámi to okamžite mandantovi,
s ktorým sa dohodne na odstránení týchto prekážok. V prípade, ak sa strany nedohodnú na
odstránení prekážok, resp. zmene zmluvy v lehote 7 dní, mandatár je oprávnený vypovedať zmluvu
v zmysle ustanovenia § 575 Obchodného zákonníka. Mandatárovi prináleží v tomto prípade čiastka,
doposiaľ účelne a nevyhnutne vynaložená pre potreby mandanta.
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4.7. Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch, ktoré sú obsiahnuté
v projektových, technických a realizačných podkladoch alebo o iných skutočnostiach, s ktorými
príde pri plnení tejto zmluvy do styku. Tieto údaje sú mandatárom považované za predmet
obchodného tajomstva v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 513/1991 Zb.
4.8. Mandatár poskytne na realizáciu projektu v prípade potreby osobné vozidlo za úhradu,
ktorú bude mandantovi fakturovať v zmysle platného cenníka.

Čl. V
Práva a povinnosti mandanta
5.1. Mandant je povinný odovzdať mandatárovi úplné, pravdivé a prehľadné informácie,
ktoré sú nevyhnutné potrebné k vecnému plneniu zmluvy, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich
má zabezpečiť mandatár v rámci svojej činnosti. Mandant je povinný riadne a včas ( v písomne
dohodnutom termíne) odovzdať všetok listinný materiál potrebný k riadnemu plneniu zmluvy.
5.2. Mandant je povinný vytvoriť podmienky pre činnosti mandatára a poskytovať mu
v priebehu plnenie predmetu zmluvy ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť.
5.3. Mandant je povinný mandatárovi za činnosť uskutočnenú v súlade s touto zmluvou
vyplatiť odmenu, vo výške uvedenej podľa článku 3 tejto zmluvy.
5.4. Mandant týmto udeľuje mandatárovi plnú moc k uskutočňovaniu právnych úkonov
v mene mandanta.
5.5. Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch, ktoré sú obsiahnuté
v projektových, technických a realizačných podkladoch alebo o iných skutočnostiach, s ktorými
príde pri plnení tejto zmluvy do styku. Tieto údaje sú mandantom považované za predmet
obchodného tajomstva v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 513/1991 Zb.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – na obdobie realizácie projektu.
6.2.Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
6.3. Zmluvu je možné vypovedať alebo zmeniť len v písomnej forme po vzájomnej dohode
zmluvných strán.
6.4. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z neho
vyplývajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6.5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite,
vážne a zrozumiteľne.
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6.6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane
jedno vyhotovenie.

V Starej Ľubovni, dňa 21.12.2015

...................................................
za mandatára

V ............................, dňa ....................

.......................................................
za mandanta
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