
M a n d á t n a    z m l u v a   č.   1/2018   

uzavretá v súlade s Obchodným zákonníkom v platnom znení 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Mandant:         

      Názov:                    Základná škola          

      Sídlo:                      Školská 295, 049 32  Štítnik 

      Zastúpený:              Mgr. Jarmilou Motúzovou, riaditeľkou ZŠ 

      IBAN:                     Sk6509000000000511156920  

      BIC:                        GIBASKBX 

      IČO:                        35543604 

      DIČ:                        2021644350 

      E-mail:                    zš_stitnik@stonline.sk                      

      Tel.:                        058/7931330 

 

  1.2 Mandatár:     

        Názov:                  Ing. Anna Hlaváčová 

        Sídlo:                    Zakarpatská 20, 048 01  Rožňava 

        Zastúpený:            Ing. Annou Hlaváčovou    

        IBAN:                   SK2709000000000099500856 

        BIC:                      GIBASKBX                

        IČO:                      40416615  

        DIČ:                      1036906464  

        E-mail:                  a.hlavacova@centrum.sk  

        Tel.:                      0907 253 383  

 

                                                                            II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Zmluvné  strany  uzatvárajú  na  základe  vzájomnej  dohody  túto   zmluvu,  podľa  ktorej     

      sa mandatár  zaväzuje  zabezpečiť verejné  obstarávanie  zákazky  „Dodávka   a  montáž       

      komponentov na detské ihrisko ZŠ v Štítniku“.    

   

III. 

Čas plnenia     

 

3.1 Verejné obstarávanie sa uskutoční v mesiaci február 2018 – marec 2018 v súlade so  zá-    

      konom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých záko-  

      nov v znení neskorších predpisov.  

      

 IV. 

                             Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

 

4.1  Mandant  zaplatí mandatárovi  odplatu  za činnosť   podľa  čl. II.  tejto  zmluvy vo  výške    

       350,00 eur. Mandatár nie je platcom DPH.     

4.2  Výška odplaty je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
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        predpisov dohodou zmluvných strán. 

4.3   Finančné prostriedky budú zabezpečené z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

4.4   Faktúra za predmetnú činnosť bude vystavená po ukončení verejného obstarávania. 

 

V. 

Zodpovednosť za chyby, záruka 

 

5.1  Mandatár  zodpovedá  za  to,  že zadávanie zákazky sa uskutoční v súlade   s platnou  

       legislatívou. 

5.2  Mandatár  nezodpovedá za chyby,  ktoré  boli  spôsobené  použitím podkladov prevza-  

       tých od  mandanta a ten na ich použití trval. 

 

 VI. 

 Ostatné ustanovenia 

 

6.1  Mandatár bude pri zabezpečovaní činností podľa článku II. tejto zmluvy postupovať s od- 

bornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude uskutočňovať v súlade a v záujme mandanta. 

6.2  Mandant a mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zve -    

       rené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, ale-   

       bo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy. 

6.3  Mandatár prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II. tejto zmluvy. 

6.4  Mandatár je viazaný touto zmluvou od doby jej doručenia mandantovi. 

6.5  Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z  ktorých  si  po  jednom  ponechá  

       každá zmluvná strana. 

6.6 Zmluva nadobúda platnosť  a účinnosť dňom  podpísania obidvoma  zmluvnými stranami  

      a deň po zverejnení na internetovej stránke mandanta.   

 

 

 

 

V Štítniku  dňa  19. 2. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

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

                        

         Ing. Anna Hlaváčová  Mgr. Jarmila Motúzová   

             Zakarpatská 20         Základná škola 

           048 01  Rožňava            Školská 295 

        049 32  Štítnik 

     Mandatár            Mandant 
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