
M A N D Á T N A Z M L U V A 

na zabezpecenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania uzatv orená podla § 566 a 
nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Clánok I . 
ZMLUVNÉ S T R A N Y 

I J Mandant 

Názov: Mesto Trencín 
Sídlo: Mierové nám. 1/2, 911 64 Trencín 
ICO: 00312037 
DIC: 2021079995 
V mene ktorej koná: Mgr. Richard Rybnícek, primátor 
{dalej len „Mandant) 

2) Mandatár 

Názov: STUDNICA,n.o . 
Sídlo: Košická 56, 821 08 Bratislava 
Registrácia: Okresný úrad Bratislava. Register neziskových organizácií c. 

OVVS.34704/465/2015-NO 
ICO; 42053064 
DIC: 202297302 
IC DPH: neplatca D P H 
V mene ktorej koná: Ing. Zuzana Lenická, riaditel 
Bankové spojenie v tvare I B A N : SK23 1100 0000 0029 2083 1498 
(dalej len „Mandatár') 
(Mandant a Mandatár dalej spolocne aj ako ..Zmluvné strany") 

sa dohodli na uzatvorení tejto mandátnej zmluvy (dalej len ^^mluva^'). 

Clánok I I . 
P R E D M E T Z M L U V Y 

1) Predmeiom tejto Zmluvy je záväzok Mandalára poskytnút Mandantovi na základe ústnej 
a/alebo písomnej požiadavky Mandanta odborné poradenské a konzultacné služby a vykonat 
cinnosti v oblasti verejného obstarávania pre zákazku verejného obstarávania „X'ercjné 
obstarávanie a externý manažment - Rozvoj governance a úrovne informancnej 
a kybernetickej bezpecnosti mesta Trencín" uvedenú v prílohe c. 1 tejto Zmluvy tak. aby 
bola vykonaná v súlade so zákonom c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „ZVO") a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov (dalej len „Poskytovanie služieb"): a záväzok 
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Mandanta zaplatit Mandatárovi za Poskytovanie služieb odmenu. 

Poskytovanie služieb zahrna všetky úkony spojené s realizáciou postupov na základe Z V O 
pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie služieb a to od prípravy, 
vyhlásenia až po ukoncenie tak, aby boh splnené podmienky Z V O . iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a predpisov sútažného práva Európskej únie. Poskytovanie 
služieb zahrna aj odborné poradenstvo pre riadne plnenie predmetu podla tejto Zmluvy. 

Clánok I I I . 
O D M E N A A NÁHRADA NÁKLADOV 

Mandant sa zaväzuje zaplatit Mandatárovi za Poskytovanie služieb odmenu vo výške: 
Cena bez DPH: 11.370,00 € (slovom: jedenásttisíctristosedemdesiat) 
20 % DPH: - € ( slovom: nula) 
Cena s D P H : 11.370,00 € ( slovom: jedenásttisíctristosedemdesiat) 

Odmena dohodnutá v Clánku I I I . bod 1. tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom c. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR c.87/1996 Z. z., 
ktorou sa tento zákon vykonáva pricom zahrna všetky náklady, ktoré Mandatár nevyhnutne 
alebo úcelne vynaložil pri poskytovaní služieb. 

Odmena dohodnutá v Clánku I I I . bod 1) tejto zmluvy je splatná na základe faktúry 
vystavenej Mandalárom so splatnostou 30 dní odo dna dorucenia Mandantovi. Faktúra musí 
obsahovat náležitosti danového dokladu podla osobitných predpisov. 

Nárok na odmenu po realizácií verejného obstarávania podla Prílohy c. 1 tejto Zmluvy 
vzniká po splnení kumulatívnych podmienok a to: a) ukoncením procesu verejného 
obstarávania (podpísaním zmluvy s úspešným uchádzacom) a b) schválením procesu 
verejného obstarávania zo strany Poskytovatela NFP , ak je to relevantná požiadavka. 

Mandatár je povinný odovzdat originál dokumentáciu Mandantovi a to do 10 pracovných 
dní po ukoncení procesu verejného obstarávania. Za ukoncenie procesu verejného 
obstarávania sa považuje uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzacom alebo zrušenie 
verejného obstarávania a splnenie si Informacných povinností voci Úradu pre verejné 
obstarávanie ( odoslanie oznámenia o výsledku V O do V Y G a zverejnenie povinných 
informácií v Profile V O na ÚVO). 

V prípade, že je predmet zákazky financovaný z NFP, Mandatár odo\zdá originál 
dokumentáciu Mandantovi na základe dorucenia Správy z kontroly dokumentácie verejného 
obstarávania a to do 10 pracovných dní odo dna zistenia tejto skutocnosti. Za originál sa 
považtije aj dokumentácia z procesu verejného obstarávania, ktoré bolo realizované 
elektronickou formou. 

V prípade ak kontrolné orgány, riadiaci orgán alebo Mandant preukážu nesprávn\ postup v 
poskytovaní služieb Mandatárom, ktoré sú zaprícinené pochybením Mandalára, nemá 
Mandatár nárok na vyplatenie odmenv' podla bodu 1 tohto clánku. 
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c lánok IV. 
DOBA T R V A N I A Z M L U V Y 

1) Táto Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú, a to do dna riadneho ukoncenia Poskytovania 
služieb podla tejto Zmluvy. 

Clánok V. 
P O V I N N O S T I ZMLUVNÝCH STRÁN 

1) Mandatár je povinný Poskytovat služby na základe tejto Zmluvy, pricom Mandant urcí 
svojho zamestnanca alebo inú osobu (kontaktná osoba) na vykonávanie úkonov podla tejto 
Zmluvy. 

2) Mandatár je povinný Poskytovat služby osobne a na úcet Mandanta. Mandant vy stav í pre 
Mandatára splnomocnenie na riadne Poskytovanie služieb. Splnomocnenie tvorí prílohu c. 2 
tejto Zmluvy. 

3) Mandatár je povinný postupovat pri Poskytovaní služieb s odbornou starostlivostou, 
v záujme Mandanta a podla jeho pokynov. 

4) Mandatár je povinný oznámit Mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri poskytovaní 
služieb a ktoré môžu mat vplyv na plnenie podla Zmluvy. 

5) Mandátár služby je povinný pri poslytovani služby týkajúcej sa realizácie verejného 
obstarávania postupovat v zmysle ustanovení Zmluvy oposk\ tnulí NFP uzavretej 
s príslušným riadiacim orgánom/sproslredkovatelým orgánom pod riadiacim orgánom, 
v zmysle metodických pokynov C K O , v zmysle Prírucky pre prijímatelov vydanej 
poskytovatelom NFP, v zmysle zákona c. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom 
z európsk\ eh štrukturáln\ ch a investicných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a iných dokumentov a nariadení uvedených v Zmluve o poskytnutí NKP a Z V O . 

ó) Od pokynov Mandanta sa Mandatár môže odchýlit len vtedy, ak je to naliehavo nevyhnutné 
v záujme Mandanta a Mandatár nemôže vcas dostat jeho súhlas. 

7) Mandant je povinný poskytnút súhlas s odch>'lením sa od pokynov, ak ho Mandatár písomne 
upozorní na ich zrejmú nevhodnost alebo nesprávnost a vec neznesie odklad, inak Mandatár 
nenesie zodpovednost za prípadnú škodu spôsobenú Poskytovaním sliižb\. 

8) Mandatár nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené použitím informácií prc\zat\'ch od 
Mandanta a Mandatár ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich 
nevhodnost". prípadne na ne Lipozornil. pricom Mandant na ich použití trval. 

9) Mandant je povinný s Mandatárom spolupracovat, najmä je povinný vcas a riadne urcit 
príslušnú kontaktnú osobu, odovzdat Mandatárovi informácie potrebné pre Poskytovanie 
služby a oboznámit ho s možnými obmedzeniami pri plnení podla tejto Zmluvy. 
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10) Mandant je povinný Mandatárovi dodat opis predmetu zákazky. Ak je predmetom zákazky 
dodanie tovarov, je Mandant povinný predložit Mandatárovi opis predmetu zákazky 
v podobe položkovitých technických parametrov charakteristických pre daný typ tovaru 
s vyznacením maximálnych a minimálnych požadovaných hodnôt v listinnej a elektronickej 
podobe. 

U ) Za Poskytovanie služby je Mandant povinný zaplatit Mandatárovi odmenu dohodnutú 
v clánku I I I . bod 1. tejto Zmluvy, a to za podmienky, že mu na odmenu vznikne nárok podla 
tejto Zmluvy. 

12) Dodržanie lehôt a termínov urcených Z V O alebo osobitnými predpismi pre Poskytovanie 
služby je závislé od riadneho a vcasného spolupôsobenia Mandanta. Po dobu omeškania 
Mandanta s poskytovaním spolupôsobenia nie je Mandatár v oneskorení s plnením 
povinností podla tejto Zmluvy. 

13) Mandatár sa zaväzuje prevziat od Mandanta podklady potrebné kpr ípra \ e zákazk\ a zacat 
s prípravou verejného obstarávania najneskôr do 7 pracovných dní od výzvy Mandanta. 

14) Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár preberá plnú zodpovednost za porušenia zákonných 
povinností týkajúcich sa verejného obstarávania a zaväzuje sa v celom rozsahu uhradit 
všetky pokuty uložené príslušnými orgánmi mandantovi v súvislosti s verejným 
obstarávaním, ktorého zabezpecenie je predmeiom tejto Zmluvy. 

15) Mandatár berie na vedomie, že predmet zmluvy, ktorý má zabezpecit, to zn. verejné 
obstarávanie na zákazku, ktorá sa bude realizovat po verejnom obstarávaní: „Yere jné 
obstarávanie a externý manažment - Rozvoj governance a úrovne informancnej 
a kybernetickej bezpecnosti mesta Trencín" (dalej len ako ..zákazka") je tniancovaná z 
nenávratného financného príspevku od poskytovatela a z tohto dôvodu je Mandatár pocas 
celej doby realizácie verejného obstarávania zákazky ako aj po realizácii verejného 
obstarávania zákazk) povinný poskvtnút súcinnosl Mandantovi ako aj poskvtovatelovi 
nenávratného financného príspevku a je povinný strpiet výkon konlroly/audilu/overovania 
oprávnenými osobami poverenými výkonom kontrol)/auditu/overovania súvisiaceho s 
predmetom zákazky a poskytnút im všetku potrebnú súcinnost, pricom oprávnené osob)' na 
výkon kontroly/auditu/ overovania sú najmä: 

a) riadiaci orgán pre príslušný operacný program a ním poverené osob)'. 
b) útvar následnej financnej kontroly a ním poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa financnej kontrol). Ccrtitlkacný orgán a 
nimi poverené osob) . 
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. 
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a E U . 
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Clánok V I . 
MLCANLIVOST 

1) Mandatár sa zaväzuje zachovávat mlcanli \ost o všetkých skutocnostiach, o ktorých sa 
dozvedel pri Poskytovaní služieb a ktoré Mandant oznacil za dôverné. 

2) Za dôverné skutocnosti sa považujú informácie, ktoré súvisia s cinnostou Mandanta a nie sú 
bežne dostupné a majú byt podla rozhodnutia Mandanta utajené, alebo ktoré Mandant za 
dôverné výslovne oznací. 

3) Povinnost zachovávat mlcanlivost podla tohto clánku trvá aj po ukoncení úcinnosti tejto 
Zmluvy. 

4) Mandatár zodpovedá Mandantovi za zavinenú škodu, ktorá mu \ súvislosti s porušením 
povinností zachovávat mlcanlivost podla tohto clánku vznikla. 

1) Zmluvu je možné ukoncit písomnou dohodou zmluvných strán, výpovedou Mandanta alebo 
Mandatára ci odstúpením Mandanta. 

2) Mandant môže Zmluvu kedykolvek ciastocne alebo v celom rozsahu vypovedat. Ak 
výpoved neurcuje neskoršiu úcinnost, nadobúda úcinnost dnom. ked sa o nej Mandatár 
dozvedel. Od úcinnosti výpovede je Mandatár povinný nepokracovat v cinnosti, na ktorú sa 
vý poved vzt"ahuje. Je však povinný Mandanta upozornit na opatrenia potrebné na to aby sa 
zabránilo vzniku škodv bezprostredne hroziacej Mandantovi nedokoncením cinnosti 
súvisiacej so zriadovaním záležitosti. Za cinnost riadne uskutocnenú do úcinnosti výpovede 
má Mandatár nárok na primeranú cast odmeny. 

3) Mandatár môže Zmluvu vypovedat s úcinnostou ku koncu kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved dorucená Mandantovi, ak z výpovede 
nevyplýva neskorší cas. Ku dnu úcinnosti výpovede zaniká záväzok Mandatára 
uskutocnovat cinnost", na ktorú sa zaviazal. Ak b\ týmto prerušením cinnosti vznikla 
Mandantovi škoda, je Mandatár povinný ho upozornit, aké opatrenia treba urobit na jej 
odvrátenie. Ak Mandant tieto opatrenia nemôže urobit ani pomocou in}'ch osôb a požiada 
Mandatára. aby ich urobil sám. je Mandatár na to pov inný. Ohladne cinnosti uskutocnenej 
odo dna výpovede do jej úcinnosti a uskutocnenej podla predchádzajúcej vel_\ má Mandatár 
nárok na úhradu casti odmeny primeranej výsledku dosiahnutému pri zariadovaní záležitosti. 

4) Mandant je oprávnený od tejto zmluvy odstúpit v prípade, ak Mandatár porušuje 
ktorúkolvek zo svojich povinností podla tejto zmluvy, najmä pos innost poskytoval 
dohodnuté služby riadne, vcas a v primeranej kvalite. 

Clánok V H . 
UKONCENIE P L N E N I A 
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c lánok V I I I . 
DORUCOVANIE 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že akékolvek písomnosti spojené s touto Zmluvou musia byt 
dorucené písomne druhej zmluvnej strane na adresu sídla uvedenú v tejto Zmluve. Za 
písomnú formu sa v tomto prípade považuje aj elektronická pošta. Dorucenie takto zaslanej 
pošty musí byt druhou stranou potvrdené v lehote 24 hodín, pricom do tejto lehoty sa 
nezapocítavajú hodiny pracovného volna, pracovného pokoja a sviatkov. V prípade využitia 
elektronickej pošty, má odosielatel povinnost najneskôr v lehote 2 pracovných dní zaslat 
tieto písomnosti aj formou poštovej prepravy, pokial je to nevyhnutné. V prípade zmeny 
sídla je príslušná zmluvná strana túto zmenu písomne oznámit druhej zmluvnej strane v 
súlade s týmto clánkom, inak sa na zanenu sídla z hladiska dorucovania písomností na úcely 
tejto zmluvy nebude prihliadat. 

2) Všetky písomnosti súvisiace s touto Zmluvou dorucované formou poštovej prepravy musia 
byt druhej zmluvnej strane dorucované doporucene. V prípade osobného dorucenia 
písomností adresát písomne potvrdí prevzatie písomností. 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností písomnost sa považuje za prijatú 
druhou zmluvnou stranou 7. dnom odo dna jej odoslania v súlade s týmto clánkom a to aj v 
prípade, ak si príslušná zmluvná strana písomnost v tejto lehote neprevzala, prípadne jej 
prevzatie odmietla. V prípade osobného prevzatia písomnosti sa bude písomnost považovat 
za prevzatú dnom potvrdenia jej prevzatia. 

Clánok IX . 
ZÁVERECNÉ U S T A N O V E N I A 

1) Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpísania zmluvnými stranami a úcinnost dnom 
nasledujúcim po dni zverejnenia podla osobitných predpisov. Ak nie je uvedené inak, 
Mandatár zacne Poskytovat služby prvý pracovný den po nadobudnutí úcinnosti. 

2) Mandatár vyhlasuje, že je spôsobilý na zabezpecenie všetkých cinností, ktoré sú predmetom 
jeho záväzku v zmysle tejto zmluvy, na ich vykonávanie má potrebnú kvalifikáciu, 
vedomosti, resp. znalosti a potrebné skúsenosti. Uzatvorením tejto zmluvy mandatár na seba 
preberá plnú právnu zodpovednost za porušenie ustanovení Z V O v súvislostí s plnením 
záväzku podla tejto zmluv>' a v prípade ak v dôsledku jeho konania/necinností vznikne 
mandantovi škoda (napr. vo forme pokuty od ÚVO), zaväzuje sa mandantov i takto vzniknutú 
škodu bezodkladne nahradit. 

3) Právny vztah založený touto Zmluvou sa riadi touto Zmluvou a príslušnými stanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

4) Túto Zmluvu je možné menit a doplnat len so súhlasom oboch zmluvných strán, a to 
výlucne císlovaným dodatkom v písomnej forme. 
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5) Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Mandant obdrží tri 
V ) hotovenia a Mandatár jedno vyhotovenie. 

6) Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvorili vážne a slobodne, že ustanovenia zmluvy 
sú pre nich zrozumitelné, že si Zmluvu precítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu j u 
vlastnorucne podpísali. 

Mandant: Mandatár: 

V Trencíne dna ... V Bratislave dna 

Mesto Trencín STUDNiCA. n.o. 

primátor riaditel 

Strana 7 z 10 



Príloha c. 1 k Mandátnej zmluve 
Špecifikácia predmetu zmluvy 

Podrobný opis zákazky: 
Realizácia procesu verejného obstarávania k zabezpeceniu výberu dodávatela postupmi 
verejného obstarávania v zmysle Z V O na predmet zákazk) s názvom „Verejné obs ta rávanie a 
externý manažmen t - Rozvoj governance a úrovne informacnej a kybernetickej bezpecnosti 
mesta T r e n c í n " a vypracovanie potrebných dokladov a dokumentov súvisiacich s predmetným 
verejným obstarávaním. 
Poskytovanie služby zahrna najmä nasledovné cinnosti: 

• Administrácia projektu, ktorá bude pozostávat najmä z/zo: 
spracovania prípadných žiadostí o zmenu projektu, spracovania administratív)' 

projektu, zabezpecenia plnenia povinností prijímatela vyplývajúcich zo zmluvy o NFP 
(napr. oznamovacie povinnosti, povinnosti zmien zmlúv a pod.), 

zabezpecovania komunikácie s riadiacim orgánom, spracovania vyjadrení pre 
poskytovatela N F P podla požiadaviek, odborného poradensl\a pri vecnej realizácii 
projektu, kontrole súladu realizácie projektu so zmluvou o NFP, 

práce v ITMS systéme a zabezpecenia archivácie dokumentácie, 
posk)tovania potrebnej súcinnosti riadiacemu orgánu pocas doby realizácie 

projektu, zúcastnovania sa kontrol vykonávaných riadiacim orgánom. 
spracovania monitorovacích správ, žiadostí o platbu a celkového tlnancného 

manažmentu projektu. 
• Zabezpecenie verejného obstarávania pre projekt, ktoré bude pozostávat najmä z týchto 

cinností: 
v ) pracovanie sútažných podkladov. 
vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 
zaslanie výziev záujemcom na predloženie ponuky, 
zaslanie sútažných podkladov, 
v)'hodnotenie podmienok splnenia úcasti záujemcov, 
vyhodnotenie dorucených ponúk, 
vypracovanie zápisníc/záznamov z v)hodnotenia ponúk, 
vypracovanie oznámení o úspešnosti/neúspešnosti ponúk uchádzacov, 
odoslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania uchádzacom, 
súcinnost pri procese zazmluvnenia. 
prípravu dokumentácie z verejného obstarávania a odovzdanie verejnému 
obstarávatelovi. 
ostatné potrebné náležitosti nevyhnutné pre úspešné ukoncenie \ erejného 

obstarávania. 

Poskytovanie služieb zahrna všetky úkony spojené s realizáciou postupo\ na základe Z V O pre 
zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutocnovanie stavebných prác. zákaziek na 
poskytnutie služieb a sút aže návrhov, a to od prípra\y. v) hlásenia až po ukoncenie tak. aby boli 
splnené podinienk) Z V O . iných všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov sút"ažného 
práva Hurópskej únie. Poskytovanie služieb zahrna aj odborné poradenstx t) pre riadne plnenie 
predmetu v súlade s Mandátnou zmluvou, ktorá bude podpísaná s úspešným uchádzacom. 
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v cenovej ponuke dodávatela musia byt zahrnuté všetky náklady súvisiace 
predmetu zákazky. 

Mandant: 

V Trencíne dna. , 

Mandatár: 

V Bratislave dna 1 

gr. Richard Rybníc^ 

Mesto Trencín 

primátor 

Ing. Zuzana Lenická 

S T U D N I C A . n.o. 

/ 
riaditel 
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Príloha c. 2 Generálne splnomocnenie 

S P L . N Q M O C V E M E 

Splnomocnitel 

Názov: Mesto Trencín 
Šidlo: Mierové nám. 1 2, 911 64 Trencín 

ICO: 00312037 
DIC:2021079995 

V mene ktorej koná: Mgr. Richard Rybnícek, primátor 

s p l n o m o c n u j e 

splnomocnenca 

Názov: S T U D M C . A , n.o. 
Sídlo: Košická 56, 821 08 Bratislava 

ICO: 42053064 
D I C : 2 0 2 2 9 7 3 0 2 

Zastúpený: Ing. Zuzana Lenická 

k 

1. vy konaniu procesu \ erejného obstarávania v zmysle zákona c. 343 2015 Z.z. o verejnom obsiará\ aní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov \ znení neskorších predpisov {zákon o verejnom obstará\aní) pre zákazku na 
zabezpecenie výberu dodávatela s názvom: 

„Verejné obstarávanie a externý manažment - Rozvoj governance a úrovne 
informancnej a kybernetickej bezpecnosti mesta Trencín" 

2. \ 'pochybnostiach o rozsahu tohto splnomocnenia sa má za to, že splnomocnenec je oprávnený zastupovat 
splnomocnitela najmä v procesných úkonoch podla zákona o verejnom obstarávaní. 

3. Splnomocnenec je povinný postupovat v záujme splnomocnitela, uplatnovat jeho práva a právom chránené 
záujmy a konat s odbornou siarosllivostou. 

4. Toto splnomocnenie zaniká ukoncením procesu verejného obstarávania podla zákona o verejnom obstarávaní 
alebo jeho odvolaním. V prípade, ak dôjde ku konaniu, ktorého casový rozsah prekrocí rámec splnomocnenia, 
t.j. ktorého záver prekracuje jeho platnost, prihliada sa nan ako na platné do ukoncenia tohto konania. 

5. Splnomocnitel súhlasí s tým. ab\ sa <;plnnmr|£iigfte«'~tonhnl d-'t zas^'m''' rrr^tou o-^ohoii v rozsahu udeleného 
splnomocnenia. / 

V Trencíne dna I \ 

V Bratislave dna 

Strana 10 z 10 


