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Článok l.
ZMLUVNÉ STRANY

Stredná odborná škola technická Galanta- Maszaki Szakkôaéplskola Galanta

Mandátna zmluva č ..... ;/,.. ./2020
Služby stavebného dozoru pre SO 01 - Rekonštrukciu budovy tvaru U

uzatvorená podľa § 566 nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. v súlade so zákonom č. 343/2015 Z z.

1.1. Mandant
Obchodné meno

Sídlo
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN
Zastúpený
Tel. kontakt
Email
webové stránka

1.2. Mandatár
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Zapísaná
Zastúpená
Bankové spojenie
IBAN

: Stredná odborná škola technická Galanta - Ml.íszakiSzakkôzéplskola
Galanta

: Esterházyovcov 710/12,924 34 Galanta
: OO 158984
: 2021009265
: Štátna pokladnica
: SK 46 8180 0000007000520972
: Ing. Beáta Kissová, riaditetka

: + 421903481117, +421317803578
: riaditel.sostechgalanta@gmail.com
: https:/Isostechga.edupage.orgf

: Ing. Blažej KAPRINAI
: Miero á 1432/55,92401 GALANTA
:36923681

~oH.2dO.2lG K

: Ing. Blažej KAPRINAI

- -_ ---:--"7""-;;;;;:------
(ďalej len "Zhotovlteľ"]

PREAMBULA

1.3. Objednávater na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania pre
zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom
obstarávaní"). Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka úspešného uchádzača v
predmetnom verejnom obstarávaní a kompletná dokumentácia z verejného obstarávania.
Predmetom tejto zmluvy Je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, uvedených v
článku L, ktorí uzatvárajú túto zmlu u podľa ustanovení § 566 Zákona Č. 513/91 Zb. Obchodného
zákonníka.

Článok II.
PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Názov stavby: SO 01- Rekonštrukciu budovy tvaru U
2.2. Miesto stavby: parcely č.: 1740/1, 1740/4, 1740/6, katastrálne územie Galanta.
2.3. Projektová dokumentácia vypracovaná: HR-PROJECT, s.r.o., Budovaterská 1159/10,92572 Selice,

IČO: Sl 325 527, zodpovedným projektantom, Ing. Romanom Hanákorn, autorizo aným stavebným
inžinierom

2.4. Termín výstavby:

"Služby stavebného dozoru" 
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začatie: odo dňa odovzdania staveniska zhotovitefovi
dokončenie: do 180 kal. dni v zmysle termínu ukončenia a odovzdania diela Zhotoviteľom

2.5 Pre účely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenú stavbu považuje stavba, ktorá je vykonaná podla
podmienok uvedených v uzatvorených zmluvách o dielo, platných právnych predpisova STN EN,
spfňa všetky podmienky uložené dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom stave, na ktorej boli
odstránené všetky vady a nedorobky a bol podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby.

2.6 Špecifikácia projektu:

Kód projektu NFP302020M578

Názov projektu Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu il strojárstva v Galante

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj "IROP")

Prioritná os: 2 - Ľahší pnstup k efektívnym a kvalitnejšrrn verejným slui.bám

Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školeni il odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania
prostredníctvom vývoja vzdelávacej il výcvikov ej infraštruktúry

Specilický def: 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovani

Kód výzvy: IROP-P02-SC223-2016-14

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva il rozvoja vidieka Slovenskej republiky ( ďalej len "RO")

Článok III.
PREDMET PLNENIA

3.1 Mandatár sa zavazuje, že v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru zariadiť la podmienok
dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho účet činnosti stavebného
dozoru v rozsahu požadovaných aktivít k projektu v štádiu realizácie až po dokončenie, pričom
uvedené aktivity sú nasledovné:
al Stavebné práce a rekonštrukcia SOŠ
b] Zvyšovanie energetickej hospodárnosti SOŠ

3.2 Pri vykonávaní prác v rozsahu bodu 3.1 al a 3.1 b) čl. III. bude mandatár dodržiavať všeobecne záväzné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi mandanta,
zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárne] úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a
organizácií.

3.3 Mandatár berie na vedomie, že činnosť stavebného dozoru, ktorú poskytuje na základe tejto zmluvy,
tvorí súčasť projektu financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu, kód
projektu: NFP302020MS78 a vyhlasuje, že v prípade potreby bude poskytovať požadovanú súčinnosť
príslušnému RO/SO.

3.4 V rámci výkonu stavebného dozoru sa požadujú nasledovné činnosti:
al zoznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebným povolením, zmluvami na realizáciu
stavby a ďalšími podmienkami na realizáciu stavby,
b) zápisnične odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby a zabezpečenie vytýčenia podzemných sietí
a prekážok,
cl kontrola a včasné zavedenie stavebného denníka a potvrdzuje v ňom termín začatia výstavby,
dl vzájomné konzultácie medzi zhotoviteľom stavby a projektantom stavby (dozorom projektanta)
zameraných na objasnenie nejednoznačných návrhov a požiadaviek,
el spolupráca so zhotoviteľom pri tvorbe plánu kvality stavby (súlad so zákonom č. 254/1998 Z. z. o
verejných prácach), kontrolného a skúšobného plánu, výbere stavebných materiálov, poddodávok,
časového plánu, riešenia rozporov, dokumentácie o kvalite,
f) kontrola prác v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zrnluvv. projektovou
dokurnentáciou,
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g) kontrola kvality vykonaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami a
predpismi,
hl kontrola po vecnej stránke, pričom množstvá realizovaných prác a zistené množstvá zaznamenáva,
II kontrola a vedenie stavebného denníka a úplnosť záznamov v súlade s podmienkami zmluvy,
j) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy,
k) odsúhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré nemenia náklady stavby, termíny
výstavby a nezhoršujú parametre stavby,
l) predkladá na odsúhlasenie objednávateľovi doplnky a zmeny, ktoré menia náklady, termíny alebo
technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním,
m) bezodkladne informuje objednávateľa (mvestora) o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe,
nl kontroluje vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a platobných dokladov v
súlade s podmienkami zmluvy, výsledky predkladá objednávateľovi na likvidáciu,
o) kontroluje kvalitu montáže, vykonávanie zálíevok, zvarov a iných spojov,
p) osobitne kontroluje tie časti diela, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté alebo sa stanú
neprístupné,

,
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Článok IV.
ČAS PLNENIA

4.1. Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu čl. III tejto zmluvy po celú dobu realizácie stavby s
termínom realizácie stavebných prác v súlade s harmonogramom stavebných prác uvedeného v bode
2.4 čl. II tejto zmluvy.

4.2 Pokiaľ v priebehu vykonávania prác uzavreté dohody budú zmenené termíny plnenia, mandant sa
zaväzuje po dohode s mandatárom upraviť dodatkom k tejto zmluve termín plnenia.

4.3 Mandatár sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. III tejto zmluvy v termíne
po doručení písomnej výzvy objednávateľa do odovzdania stavby zhotoviteľom.

4.4 Stavebný dozor bude vykonávaný 2 - krát do mesiaca priamo na stavbe, prípadne podta potreby
stavby. Vyhodnotenie prác bude vykonané týždenne v dohodnutý deň. V prípade havarijných situácii
pri realizácii budú informácie rnandantovi odovzdané okamžite.

4.5 V prípade, že dôjde k predíženiu alebo skráteniu doby realizácie stavby dohodnutej touto zmluvou z
dôvodu, ktorý nebude na strane rnandatára, zmluvné strany upravia dohodou, formou písomného
dodatku k tejto zmluve, čas plnenia.

4.6 Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti v rozsahu čl.lll tejto
zmluvy riadne plniť, za uvedené činnosti zaplatiť rnandatárovi odplatu v dohodnutej výške a v
termínoch platby a uhradiť náklady nevyhnutne vynaložené pri zabezpečovaní dohodnutých činnosti.

4.7 Dodržanie času plnenia zo strany mandatára je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
mandanta, dohodnutého v tejto zmluve. Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi všetky
stavebné povolenia vyjadrenia dotknutých účastníkov územného a stavebného povolenia, platnú
stavebnú a realizačnú projektovú dokumentáciu, ako aj ostatné dokumenty a informácie a svoje
pokyny, ktoré sú potrebné na riadne vykonávanie stavebného dozoru podľa tejto zmluvy.

4.8 Po dobu omeškania mandanta s poskytnutím spolupôsobenia nie je mandatár v omeškaní so splnením
predmetu plnenia.

Článok V.
ODPLATA

5.1. Mandant zaplatí mandatárovi odplatu za činnosti v rozsahu čl. III tejto zmluvy vo výške:

Celková odplata 2.000,- EUR bez DPH
DPH O,, EUR

Celková odpl ta 2.000,- EUR s DPH

5.2. Výška odplaty je v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách konečnou cenou.

uSlužby stavebného dozoru u 
3



Stredná odborná škola technická Galanta - Muszaki Szakkäzépiskola Galanta ••

5.3 Odplata zahŕňa aj náklady, ktoré účelne vynaložil pri splnení svojho záväzku (napr. poplatky za vydanie
rozhodnutí verejnoprávnych orgánov, organizácií a iné).

Článok VI.
SPÔSOB PLATBY A ÚHRADA

6.1. Mandant zaplati mandatárovi odplatu uvedenú v čt. V tejto zmluvy na základe jednotlivých faktúr
mandatára, ktoré bude predkladať v súlade s realizovanýrni stavebnými prácami a jednotlivo ku každej
aktivite projektu.

6.2 Mandatár má povinnosť vyhotoviť mandantovi vždy dve faktúry za práce podľa bodu 6.1 čl. VI. tejto
zmluvy vždy k poslednému dňu mesiaca.

6.3 Poplatky prípadne iné náklady predpokladané v čt. V bod 5.3. tejto zmluvy nebude mandatár fakturovať
samostatne, nakoľko budú zahrnuté v stanovenej odplate.

6.4 Faktúra musí byť vystavená mandatárom v 4 rovnopisoch a musí splňaf náležitosti daňového dokladu a
obsahovať: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ poskytovateľa. meno, sídlo, IČO, DIČ oolednávatera, číslo
zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu,
na ktorý má byť platba poukázané, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom
vrátane DPH, názov projektu, ITMS kód projektu, číslo aktivity v rámci projektu a podpis oprávnenej
osoby.

6.5 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa ich vystavenia.

Článok VII.
PLNOMOCENSTVO

7.1. Mandant vo vzťahu k tretej strane, udeľuje týmito mandatárovi písomnú plnú moc, aby podla § 566
Obch. zákona č. 513/1991 Zb. konal pri zabezpečovaní činností v rozsahu čl. III. tejto zmluvy ako jeho
zástupca. aby ho zastupoval pri realizácii stavby a v sporoch, prípadne v konaní pred inými orgánmi,
organizáciami, fyzickými alebo právnickými osobami.

7.2 Mandatár bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca mandanta a bude konať v
mene a na účet mandanta.

7.3 Úkony takto uskutočnené zaväzujú mandanta v plnom rozsahu.

7.4 Toto plnomocenstvo končí uplynutím času plnenia podľa čl. IV tejto zmluvy.

Článok VIII.
SPÔSOB PLNENIA ZMLUVY A SANKCIE

8.1 Mandatár bude informovať mandanta o stave prípravy a realizácie stavby a ním z.abezpečovaných
činností na pravidelných poradách stavby a odosielaním kópií dôležitej obchodnej a inej
korešpondencie (objednávky, zmluvy, reklamácie, zaŕaženkv na zmluvné pokuty, súdne podania a mé)

8.2 Mandant čl mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným
partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú
na iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

8.3 Mandatár bude pri zabezpečovaní činností podľa čl.II! tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so záulrnami mandanta a podla
jeho pokynov, zápisov a dohôd a v súlade s vyjadreniami il rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej
správy.

8.4 Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi úradné doklady, veci alebo iný

"Služby stavebného dozoru" 
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prospech, všetko čo získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činností podľa čl. III tejto zmluvy od
tretej strany (rozhodnutia úradov, súdov, alebo iných orgánov, hmotné veci, zmluvné pokuty, úhrady
škôd). Mandant v tejto súvislosti uhradí mandatárovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne a účelne
vynalož.il pri zabezpečovaní činností v prospech mandanta (poplatky, príp. iné náklady).

8.5 V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vyzvanie
poskytne spoluprácu pri prípravu a spracovanie podkladov doplňujúcich údajov. upresnení, vyjadrení
a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne
mandatárovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade.
ak sa bude jednať o spolupôsobenie. ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami.

8.6 Mandant poskytne mandatárovi pre jeho potrebu l vyhotovenie projektu stavby pre jej realizáciu.
Projekt stavby pre potrebu zhotoviteľa - dodávateľa poskytne mandant na základe požiadavky
mandatára, počet kusov a termín poskytnutia budú dohodnuté operatívne.

8.7 Mandant poskytne mandatárovi pre potrebu výkonu stavebného dozoru kanceláriu v sídle Mandanta,
resp. iný náhradný priestor.

8.8 Mandant je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0.01% z odplaty uvedenej v čl. IV. tejto
zmluvy v rámci činnosti stavebného dozoru a to za každý deň omeškania činnosti spôsobenú
mandatárorn, najviac však l % z odplaty bez DPH z celkovej sumy odplaty.

8.9 Mandatár Je opr vnený uplatniť nárok na úrok z omeškania pocta ustanovenia § 369. ods. 1
Obchodného zákonníka v prípade omeškania mandanta so zaplatením odplaty za poskytovanie služieb.

Článok IX.
OSOBITNÉ USTANOVENIA VYPLÝVAJÚCE Z POVAHY ZDROJA FINANCOVANIA Z fONDOV

EURÓPSKEHO SPOlOČENSTVA

9.1 Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou služieb a poskytnúť
súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu a to
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (.,NFP"). ak bude žiadosť o NFP po podaní schválená a príslušná Zmluva o NFP bude
uzatvorená medzi Mandantom ako prijímaterom nenávratného finančného príspevku s príslušným
riadiacim orgánom SR L.RO"). za účelom financovania predmetných služieb a to zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä
zákona Č. 29}/2014 Z. z. o príspevku poskvtovanorn z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona Č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákono v znení neskorších predpisova príslušnej
Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok
pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovater a ním poverené osoby.
b) Útvar vnútorného auditu Poskytovatera/Útvar vnútornej kontroly sprostreokovatetského orgánu a

ním poverené osoby.
c) Najvyššíkontrolný úrad SR. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.
d) Orgán auditu. jeho spolupracuiúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon

kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s pristušnvml právnymi predpismi SR a
právnymi aktmi EÚ.

9.2 Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží mandantovi
žiadna odplata, náhrada ani iné plnenie. Mandant je povinný na základe požiadavky rnandatára alebo
oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného
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a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto
bodu zmluvy.

9.3 Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany
mandatára sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy. V prípade vzniku škody v
dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov
zo straw mandatára, je povinný túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa
ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch projektov zo štrukturálnych
fondov EÚ v programovom období 2014 - 2020.

Článok X.
DOBA PLATNOSTI A ZÁNIK ZMLUVY

10.1 Zmluva Je uz.avretá a platná podpísaním obidvoch zmluvných strán oprávnenými osobami. Predmetná
zmluva nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia objednávateľom na jeho webovom sídle a
zároveň splnením odkladacej podmienky, ktorou je doručenie správy z finančnej kontroly
predmetného verejného obstarávania príslušným RO pre IROP (ďalej len "riadiaci orgán" alebo "RO"),
t.j. schválením postupu verejného obstarávania. Mandant si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť
od tejto Zmluvy s Mandatárom, bez akýchkotvek sankcií, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy, v
prípade, ak výsledky finančnej kontroly Poskytovatera neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z predmetného verejného obstarávania na činnosti stavebného dozoru.

10.2 Mandatár súhlasí so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácii nakoľko Mandant je v
zmysle zákona č. 21]/2000 Z.z. o slobode informácii povinná zverejňovať informácie, ktorých predmet
je financovaný z verejných financií. Tento súhlas udeľuje mandatár v zmluve bez akýchkoľvek výhrad
a časových obmedzení.

10.3 Všetky písomnosti podta tejto zmluvy a súvisiace s touto zmluvou (ďalej len písomnosti) sa považujú za 
doručené aj ich bezdôvodným neprevzatím mandatárom ku dňu ich riadneho doručenia do sídla
mandatára uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti je mozno doručovať mandatárovi aj
elektronickými prostriedkami na adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami
uvedenú v tejto zmluve. Písomnosť sa považuje za doručenú tretí deň od jej odoslania, aj keď ju
adresát neprečítal v zmysle §105 zákona 160/2015 l.z. (Civilný sporový poriadok).

10.4 Túto zmluvu je možné meniť, resp. doplňaŕ ak nastanú nové alebo nepredvídané skutočnosti a to len
na základe obojstranne potvrdených písomných dodatkov v súlade s ustanoveniami zákona o
verejnom obstarávaní Č. 34Y.2015 Z.Z. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť
písomne, v lehote do 7 dní od doručenia dodatku druhej strane.

10.5 Túto zmluvu je možné vypovedať zmluvnými stranami len v súlade s niektorými ustanoveniami
uvedenými v tejto zmluve. Výpoveď musí byt doručená v písomnej forme doporučene poštou.

10.6 Mandant je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany
mandatára. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak mandatár:

a) poskvtu]e služby stavebného dozoru v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve a ktoré
mandatár neodstránil napriek písomnému upozorneniu mandanta v primeranej dodatočnej lehote
poskytnutej mu na tento účel,
b) v rozpore s touto zmluvou prestal poskytovať služby alebo inak prejavil úmysel nepokračovať
v plnení zmluvy,
c) bez predchádzajúceho súhlasu mandanta previedol všetky alebo niektoré práva alebo záväzky
vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby.

10.7 Mandant je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy 20 strany
mandatára.

10.8 Mandatár je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných podmlenok
zo strany mandanta. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa považuje skutočnosť, ak
mandant
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a) neposkytuje mandatároví súčinnosť nevyhnutnú na riadne vykonávanie služieb,
cl nezaplatí mandatárovi riadne a včas dohodnutú odplatu na základe vystavenej faktúry/úr

alebo,
d) núti mandatára k činnosti, ktorú možno kvalifikovať ako protizákonnú.

10.9 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia a jeho
účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej z.mluvnej strane.

10.10 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

10.11 Táto zmluva je vypracovaná v4 vyhotoveniach, z ktorých mandant obdrží 2 vyhotovenia a mandatár 2
vyhotovenia. Ostatné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené, sa primerane riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a jej obsah
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle
obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozurniteľné, vyjadrené nie v tiesni
a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá
by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho
súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto podpísali.

za Mandanta za Mandatára

V Galante, dňa !..t?:.. f.: !.!?.2.i} V GALANTE,dňa 20.05.2020

podpis podpis

funkcia

Ing. Beáta Kissová

riadtteľka

meno

funkcia

meno

Prilohv: Cenová ponuka identická s predloženou vo verejnom obstarávaní
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