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MANDÁTNA ZMLUVA č. 1/vh_csw/2021 

uzavretá podľa ustanovenia § 566 a násl. Obchodného zákonníka 
 
 
 

Mandant:  Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 
Adresa:   Mierová 4, 066 01 Humenné, SR 
Zastúpený:  RNDr. Igor Kudzej, CSc., riaditeľ 
IČO:   37781421 
DIČ:   2021446867 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN:  SK73 8180 0000 0070 0065 8517 

(ďalej len Mandant) 
 
Mandatár:  Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 
Sídlo:   Nad Cirochou 2971/87, 069 01 Snina 
Zastúpený:   Štefan Janko, štatutár 
IČO:   44658711 
DIČ:   1046919500 
Zapísaný:  Živnostenský register Okresného úradu Humenné, číslo: 720-15919 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. 
Číslo účtu IBAN:  SK05 0200 0000 0025 6707 2653 

(ďalej len Mandatár) 

 
PREAMBULA 

Táto mandátna zmluva je uzatvorená na základe procesu vykonaného v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších zmien a doplnkov pre zákazku „Poskytnutie služby verejného obstarávania“ v rámci realizácie projektu 
„Karpatská hviezdna dráha“ (kód projektu HUSKROUA/1901/6.1/0044). Projekt bude financovaný z programu ENI Cezhraničná 
spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných prostriedkov 
Mandanta. 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1.1 Mandant je v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len 

zákona) povinný používať postupy zadávania zákaziek podliehajúce tomuto zákonu. 

1.2 Mandatár má vo svojom predmete činností vykonávanie verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona a má 
zabezpečené prostriedky na plnú elektronizáciu procesov VO. 

 
II. PREDMET A TERMÍN PLNENIA ZMLUVY 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár pre Mandanta vykoná verejné obstarávania (ďalej len VO) v zmysle ustanovení 
zákona za účelom výberu dodávateľov tovarov, služieb a stavebných prác k predmetnému projektu v rozsahu: 

▪ komplexné a odborné vykonanie činnosti verejného obstarávania zákazky od prípravy podkladov až po uzatvorenie 
zmluvy medzi verejným obstarávateľom/Mandantom a úspešným uchádzačom v zmysle zákona 

▪ príprava a vyhotovenie súťažných podkladov a doplňujúcich údajov 
▪ príprava a vyhotovenie výzvy na predkladanie ponúk  
▪ príprava a vyhotovenie evidenčných a hodnotiacich podkladov  
▪ usmernenie činnosti výberu dodávateľa a vyhotovenie oznámenia o výsledku 
▪ konzultácie s poskytovateľom NFP súvisiace s procesmi VO  

2.2 Mandatár vykoná verejné obstarávania po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto zmluvy na svoje náklady a Mandant mu 
vyplatí dohodnutú odmenu v zmysle článku III. tejto zmluvy. 
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III. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanie verejného obstarávania za celý predmet zmluvy v zmysle článku II. vo 

výške 3 646,00 EUR (slovom: tritisícšesťstoštyridsaťšesť eur 00/100). 

Mandatár nie je platiteľom DPH. 
 
3.2 Mandant sa zaväzuje zaplatiť odmenu za procesy verejného obstarávania na základe Mandantom priebežne vystavených 

faktúr s lehotou splatnosti 14 dní. 

 

IV. VYKONANIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
4.1 Mandatár pri zabezpečovaní predmetu tejto zmluvy je povinný postupovať v súlade s ustanoveniami platných právnych 

predpisov, najmä však v súlade s ustanoveniami zákona. 

4.2 Mandatár sa zaväzuje predmet tejto zmluvy začať realizovať ihneď po podpise i účinnosti tejto zmluvy a po obdŕžaní 
potrebných písomností a informácií súvisiacich s predmetom zákazky. 

4.3 Mandant sa zaväzuje byť Mandatárovi súčinný pri realizácii predmetu tejto zmluvy, najmä však včas pripomienkovať 
a odsúhlasovať návrhy ako napr. súťažné podklady a výzvy na predkladanie ponúk, dostatočne vopred doručovať 
špecifikáciu predmetu zákazky, včas zabezpečiť členov hodnotiacej komisie resp. pracovnej skupiny, poskytnúť priestory 
pre hodnotiacu činnosť, poskytnúť sprievodnú dokumentáciu, poskytnúť rozpočet predmetu zákazky, poskytnúť návrh 
zmluvy na plnenie predmetu obstarávanej zákazky  a iné nevyhnutné doklady a podklady potrebné na realizáciu 
predmetného obstarávania. 

4.4 Mandant sa zaväzuje najneskôr do 5 dní od podpisu tejto zmluvy poskytnúť Mandatárovi všetky dostupné podklady 
nevyhnutné na vypracovanie postupu a súťažných podkladov. Mandant  poskytne relevantné podklady v elektronickej 
forme, aby bolo možné súťažné podklady pripraviť pre uchádzačov na zverejnenie v Profile na portály Úradu pre verejné 
obstarávanie a v Profile elektronického systému. 

4.5 Za ukončenie predmetu tejto zmluvy uvedenej v článku II. tejto zmluvy sa považuje vykonanie všetkých úkonov v zmysle 
zákona a odovzdanie písomností Mandatárom Mandantovi na archiváciu. 

4.6 Po ukončení prác v zmysle zákona Mandatár do 5 dní od ukončenia odovzdá Mandantovi originály všetkých písomností 
a dokumentov týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. 

 

V. VÝPOVEĎ ZMLUVY  
5.1 Mandant môže túto zmluvu vypovedať, ak si Mandatár nebude plniť svoje povinnosti z nej vyplývajúce, či už časovo, alebo 

vecne. Výpovedná lehota je v takomto prípade 7 dní od doručenia písomnej výpovede Mandatárovi. V prípade takejto 
výpovede je Mandant povinný Mandatárovi vyplatiť alikvotnú časť odmeny za dovtedy vykonanú prácu. 

5.2 Mandatár môže túto zmluvu vypovedať, ak si Mandant nebude plniť svoje povinnosti, alebo ak nebude súčinný 
a nápomocný pri realizácii predmetu tejto zmluvy, alebo ak bude Mandant trvať na postupoch ktoré budú v rozpore 
s platnými právnymi predpismi, najmä však ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Výpovedná lehota je v takomto prípade 7 dní   od doručenia písomnej výpovede Mandatárovi. V prípade takejto výpovede 
je Mandant povinný Mandatárovi vyplatiť alikvotnú časť odmeny za dovtedy vykonanú prácu. 

 
VI. KONTROLA/AUDIT 

6.1 Táto zmluva je uzatváraná v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – GRANT CONTRACT 
HUSKROUA/1901/6.1/0044 zo dňa 22.06.2021 (ďalej Zmluva o NFP) k predmetnému projektu uvedenému v Preambule, čo 
Mandatár berie na vedomie. 

6.2 Mandatár sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a 
audite a Zmluvy o NFP. 
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Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby / Joint Technical Secretariat, b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo 
Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, d. Orgán auditu, 
jeho spolupracujúce 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 písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi 
EÚ. 

6.3 Mandatár je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní kontroly/auditu/overovania a zdržať sa konania, ktoré by mohlo 
ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu  kontroly/auditu/overovania na mieste dodávky predmetu tejto zmluvy. 

 

VII. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 
7.1 Mandant dáva Mandatárovi súhlas v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov k spracovaniu osobných údajov 

Mandanta pre vlastné potreby Mandatára na účely súvisiace s touto Zmluvou a k poskytnutiu osobných údajov Mandanta 
tretím osobám, ktoré budú s Mandatárom na poskytovaní Služieb spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu 
údajov, ktoré Mandatár získal na základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu 
osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré Mandant poskytne Mandatárovi podľa tejto 
Zmluvy. Mandant tiež súhlasí, aby Mandatár mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným 
zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič informácií.  

7.2 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

7.3 V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany zaväzujú riešiť bez zbytočného 
odkladu vzájomnou dohodou. 

7.4 Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia zmluvy. 
Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto zmluvy, 
ktoré nahradí neplatné ustanovenie. 

7.5 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonávajú v písomnej forme 
dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

7.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

7.7 Mandant a Mandatár sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o akejkoľvek skutočnosti alebo 
okolnosti, ktorá by mohla priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu zmluvy, je táto zmluvná 
strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu. 

7.8 Táto zmluva má 3 strany a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom Mandant dostane 2 a Mandatár dostane 1 rovnopis. 

7.9 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola  spísaná na základe pravdivých údajov, ich slobodnej 
vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, 
ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. 
 

 
V Humennom dňa 23.09.2021      V Snine dňa 23.09.2021 
 

 

 

 

.................................................................    ................................................................. 
 RNDr. Igor Kudzej, CSc.       Ing. Štefan Janko 
 za Mandanta        za Mandatára 
 

 


