Mandátna zmluva
uzatvorená v súlade s ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany
Mandatár:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Názov banky:
Číslo účtu:

Project Consult, spol. s r. o.
Majakovského 12723/7, 080 01 Prešov
36 500 712
2021923761
SK 2021923761
Tatra banka, a.s.
2626796601/1100

ďalej len mandatár,
a
Mandant:
so sídlom:

Obec Lesnica
Lesnica 26, 065 33 Lesnica

IČO:
DIČ:

00 330 001
2020698647

Zastúpená:

Ján Gondek, starosta

ďalej len mandant,

II.
Predmet zmluvy
2.1.

Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta vykoná externý manažmentu
projektu s názvom „Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica na poľsko
– slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu“ z Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, WTSL.02.01.0012-267/10 (ďalej len projekt).
V rámci „Externého manažmentu“, zabezpečí riadenie projektu a jednotlivých aktivít
projektu a to:
· poradensko-administratívne služby pri finančnom riadení projektu,
· poradensko-administratívne služby pri monitoringu projektu,
· poradensko-konzultačná činnosť pri zmenách projektu
v celkovom rozsahu 2 360 hod. v nasledovných pracovných pozíciách:
Projektový manažér
Finančný manažér
Manažér publicity
Asistent projektového manažéra
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Tieto aktivity projektu zabezpečí v súlade so schváleným časovým harmonogramom,
vecným a finančným plánom, vypracuje priebežné monitorovace správy, priebežné
finančné správy, vypracuje žiadosti o platbu a vypracuje záverečné správy. V prípade
potreby zabezpečí poradensko – konzultačnú činnosť pri zmenách projektu.

III.
Dohodnuté podmienky
3.1.

Mandatár sa zaväzuje:

3.1.1. Chrániť práva a oprávnené záujmy mandanta v súčinnosti s pokynmi mandanta.
3.1.2. Zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti
s prácami, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
3.1.3. V prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo z iných
všeobecne záväzných právnych noriem uhradiť mandantovi škodu, ktorú svojím
konaním spôsobil.
3.1.4. Strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zmluvy.
3.2.

Mandant sa zaväzuje:

3.2.1. Poskytnúť mandatárovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní
predmetu tejto zmluvy.
3.2.2. Poskytnúť mandatárovi možnosť naplniť predmet zmluvy formou
pridelených
kompetencií.

IV.
Cena a platobné podmienky
4.1.

Za vykonanie predmetu zmluvy sa mandant zaväzuje uhradiť mandatárovi odmenu
v celkovej výške 32 000,00 EUR + DPH (slovom: tridsaťdvatisíc EUR nula centov +
DPH), celkom vrátane DPH 38 400,00 EUR (slovom: tridsaťosemtisíc štyristo EUR
nula centov) za celý manažment projektu podľa bodu 2.1. V odmene sú zarátane
všetky výdavky, ktoré vzniknú mandatárovi pri poskytnutí danej služby, napr. cestovné,
stravné, ubytovanie a pod.

4.2.

Odmena bude splatná pomerným spôsobom a to tak, že po ukončení mesiaca
mandatár predloží faktúru za vykonané práce aj s priloženým súpisom vykonaných
prác. Výška jednotlivých faktúr musí zodpovedať pomernej časti za odpracované
jednotlivé aktivity k celkovej výške odmeny špecifikovanej v bode 4.1. Súčet
jednotlivých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť čiastku dohodnutú v bode 4.1. pri
dodržaní dohodnutého rozsahu hodín uvedeného v bode 2.1.

4.3.

Mandatár predkladá mandantovi faktúru najneskôr do 10 pracovných dní nasledujúcich
po ukončení kalendárneho mesiaca, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.4.

Mandant uhradí faktúru najneskôr do 60 dní po obdržaní faktúry od mandatára.
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V.
Doba trvania zmluvy
5.1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do vecného a finančného ukončenia
predmetného projektu.

5.2.

K ukončeniu platnosti tejto zmluvy môže dôjsť:

5.2.1. V prípade, že si mandatár nebude plniť úlohy stanovené v podmienkach zmluvy;
v tomto prípade sa mandatár zaväzuje uhradiť mandantovi všetky náklady spojené
z ukončením tejto zmluvy.
5.2.2. Dohodou oboch zmluvných strán ku dňu, na ktorom sa obe zmluvné strany dobrovoľne
dohodnú.

VI.
Záverečné ustanovenia
6.1.

Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboch zmluvných strán a účinnosť zverejnením
na webovej stránke obce.

6.2.

Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.

6.3.

Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi mandantom a mandatárom upravené inak, platia
pre ne ustanovenia Obchodného zákonníka.

6.4.

Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
1 vyhotovenie.

6.5.

Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že obsah zmluvy je zrozumiteľný a určitý
a že s jej obsahom súhlasia čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Lesnici, dňa 27.06.2011

_________________________
Mandatár
Ing. Rastislav Mochnacký, konateľ

______________________
Mandant
Ján Gondek, starosta
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