MANDÁTNA ZMLUVA č.1/HUSK/1101/1.5.1/0105
uzatvorená podľa § 566 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.
v platnom znení (Obchodný zákonník) medzi:

Názov:
Zastúpený:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
a
Názov:
Zastúpený:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári (ďalej mandant)
Ing. Zuzana Šmatlíková
Ţelezničná 2, 987 01 Poltár
37 890 778
2021688394
1664536953/0200
PRODEM (ďalej mandatár)
Peter Uhrín
Hrabovská 145, 985 25 Hradište
42186731
2022916049 /nie je platiteľom DPH
2692718556/0200

I. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie sluţby v rámci realizácie projektu ,,Rozšírenie
medziregionálnej siete rozvoja riadenia projektov", ktorý bol podporený z finančných
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vidieka v zmysle Programu
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013, kód
projektu: HUSIU1101/1.5.1/0105, oficiálne heslo programu: Budujeme partnerstvá.
Mandatár zabezpečí sluţby:
Organizačné a technické zabezpečenie elektronického prieskumu potrieb cieľovej
skupiny formou dotazníkov v rámci vybraných okresov banskobystrického kraja
Poltár, Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Revúca, Brezno.
Táto sluţba bude vykonávaná prostredníctvom osoby/experta:
lng. Anežka Morongová
Táto sluţba bude vykonávaná v rozsahu:
- oslovenie minimálne 200 MVO
- zabezpečenie minimálne 100 MVO zahrnutých do prieskumu
- zabezpečenie minimálne 160 vyplnených dotazníkov od osôb
- zabezpečenie zaevidovania dotazníkov na elektronickej stránke
Táto sluţba bude vykonávaná v čase:
Od 01.02.2013 do 31.05.2013

Vymenované činnosti môţu byt' prípadne doplnené o d'alšie poţiadavky mandanta, ktoré
vyplynú počas realizácie projektu zo zmluvy o NFP.
II. Práva a povinnosti mandatára
1.

2.
3.

Práva a povinnosti mandatára sa riadia predovšetkým potrebami, ktoré priamo vyplývajú
z predmetu zákazky. Mandatár bude vykonávať činnosti súvisiace s uvedenými
sluţbami/sluţbou na základe ponuky, ktorú predloţil v procese verejného obstarávania.
Mandatár je povinný postupovať pri vybavovaní činností s odbornou starostlivosťou a
chrániť jemu známe a oprávnené záujmy mandanta.
Mandatár bude mandanta informovať o vykonanej činnosti počas realizácie projektu
osobne, telefonicky alebo písomne - preferuje sa elektronická forma komunikácie.

III. Práva a povinnosti mandanta
Mandant sa zaväzuje:
1. Odovzdať mandatárovi všetky informácie, doklady a údaje, ktoré súvisia s predmetom
tejto zmluvy.
2. Bezodkladne informovať mandatára o všetkých rokovaniach a zmenách týkajúcich sa
realizácie projektu.
IV. Odmena
1.
2.
3.
4.
5.

Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odmenu vo výške 5 600,00 € za realizáciu
celého predmetu tejto zmluvy podl'a čl. I. a 11. a v súlade s ponukou predloţenou vo
verejnom obstarávaní. Cena je konečná aj s DPH (podľa predloženej cenovej ponuky)
Zmluvné strany sa dohodli na odovzdávaní výsledkov sluţby po úplnom ukončení
sluţby. Odovzdanie bude podloţené prehľadom zrealizovaných sluţieb.
Podmienkou úhrady faktúry je odsúhlasenie jej správnosti zo strany objednávateľa
Odmena pokrýva všetky náklady mandatára súvisiace s poskytovanými sluţbami
Mandant sa zaväzuje uhradiť vyúčtovanie mandatárovi za vykonané sluţby v lehote
splatnosti faktúry. Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia faktúry.
V. Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.02.2013 do 31.05.2013. Zmluva je
platná podpísaním obidvoma zmluvnými stranami.
Mandant môţe zmluvu vypovedať pri hrubom porušení povinností s písomným udaním
dôvodu. Účinnosť výpovede nastáva po uplynutí 1 týţdňa po doručení výpovede
mandatárovi.
Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých kaţdý má hodnotu originálu,
pričom mandant obdrţí dve vyhotovenia a mandatár obdrţí jedno vyhotovenie.

4.
5.
6.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú moţné len po dohode oboch strán a písomnou formou.
Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje
podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným
sluţbami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými osobami a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť'.

