
MANDATNA 1MLUVA
uzavretá podIa § 566 a nasl,, Obchodného zákonníka č.513/199LZb.

l. zMLUVNÉ sTRANY

Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
Ševčenkova 681, 0680]- Medzilaborce

Zastúpená: PhDr. lgor Magera, PhD, - riaditel'zariadenia

1. Mandant:
Názov:
Adresa:

lčo:
DlČ:
E-mail:
Tel.:

3788341,I
2021725266
riaditel @zssdotyk-m l.vucpo.sk
o9I1.283 49t

a

2. Mandatár:
Názov : TDOZ s. r. o.

Sídlo: Námestie slobody 4,066 0]- Humenné

Štatutárny zástupca: Mgr. Marel< Janoško, konatel'

tČo: 50911791
DlČ: 21,20526804

E-mail: marek.janosko@gmail.com
Bankové spojenie: Tatra banl<a, a. s.

Číslo účtu,: SK94 1100 O00O 0029 42040240

ll.VÝcHoDlsKoVÉ PoDKLADY A Úonlr
1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka.

2. Východiskové podklady :

Názov stavby : Rekonštrukcia plynovej kotolne
Miesto stavby:Zariadenie sociálnych služieb DOTYK, Ševčenkova 681,06801 Medzilaborce

lnvestor : Zariadenie sociálnych služieb DOTYK, Ševčenkova 681, 06801 Medzilaborce

lll.PREDMET PLNENlA
1,. predmetom tejto zmluvy je:zabezpečenie služieb stavebného dozoru na stavbe diela,,RekonŠtrukcia

plynovej kotolne"

lV.čAs A RoZsAH PLNENlA
1,. Termín plnenia predmetu zmluvy podl'a čl. lll. je počas celej doby realizácie stavebných prác vrátane

kolaudačného konania, Doba výstavby podl'a návrhu Zmluvy o dielo: 8 týždňov

2. Mandatár splní zmluvný závázok čl. lll, riadnym vykonávaním stáleho stavebného dozoru na stavbe

podl'a kapitoly XV Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inŽinierskych \
činností, v tomto rozsahu , \
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2.1,

2.2

2.3

2.4

2.5

oboznámenie sa s obsahom prolekto,,e, io<lnlentácie, stavebného povolenia, zmluvami na

realizáciu stavby a d'alšími podmienkamina reailzáciu stavby,

Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby,

Účasť na kontrolnom premeraníterénu pred začatím stavebných prác.

kontrola včasného zavedenia stavebného denníka.

Účasť na konzultáciách medzi zhotovitel'om stavby a projektantom zameraných na objasnenie nie

jednoznačných návrhov a požiadaviek.

2.6 Sledovanie dodržiavania podmienok stavebného povolenia.

2.7 Sledovanie, či sú práce vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláŠkami, Podmienkami

zmluvy, projektovou dokumentáciou,

2.B Sledovanie a kontrola kvality vykonávaných prác a technológie vykonávaných Prác v súlade s

platnými normami a predpismi.

2.g Kontrola po vecnej stránke množstva realizovaných prác.

2.1,0 Kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov.

2.11 Odsúhlasuje doplnl<y a zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré nemenia náklady stavbY, termínY

výstavby a nezhoršujú parametre stavby.

2.12 predkladá na odsúhlasenie objednávatelbvi doplnky a zmeny, ktoré menia nákladY alebo

technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním.

2.t3 Bezodkladne informuje objednávatel'a o všetl<ých závažných sl(utoČnostiach na stavbe.

2.1_4 Kontrola cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov v súlade s

pod mienkami zmluvy, výsledky predkladá objed návatel'ovi na likvidáciu.

Osobitná l<ontrola tých častídiela, ktoré budú pri d'alších prácach zakryté,

Sledovanie dohodnutých dielčích termínov stavby a kontrola kvality a rozsahu dodávok a Prác

vykonávaných na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkamizmluvy stavebného Povolenia.

Spolupráca s projektantom a so zhotovitelbm na prípadnom odstránenínedostatkov Projektu.

Kontrola riadneho uskIadňovania stavebných materiálov.

Zabezpečenie nahlásenia archeologických nálezov alebo iných historicl<ých Pamiatok,

Spolupráca a pracovníkmi zhotovitel'a pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo Obmedzenie

škód pri ohrození stavby živelnými pohromami.

2.21 Sleduje, aby zhotovitel' po ukončen í prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do

póvodného stavu.

2.22 Dbá, aby zhotovitel' nepoškodzoval verejné priestranstvá .

2.23 Podl'a potreby organizuje kontrolné dni.

2.24 Upozorňuje zápisom na všetky okolnosti, ktoré móžu spósobiť zníženie kvality stavbY, Pokial'sú

mu známe.

2.25 Pripravuje podklady na záverečné hodnotenie stavby v priebehu výstavby.

2.26 Vyžiada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdávanie a prevzatie stavbyalebo jejČasti.

2.27 preverí pred samotným odovzdávaním komplexnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávanej stavbY alebo

jej časti.

2.28 Vyhodnotí vykonávané skúšky počas výstavby.

2.29 Zabezpečí, aby pri preberacom konaní bol prítomný projektant, budúci uŽÍvatel', PríPadne

príslušný orgán štátnej správy.

2.30 V prípade neprevzatia stavby alebo

zmluvní účastníci výstavby, uvedú

prebe ra n ia.

2.15

2.16

2,1]

2.1,8

2.1,9

2.2o

jej časti zabezpečí vyhotovenie zápisu, v ktorom sa vyjadria

sa dóvody neprevzatia, náhradný termín odovzdávania a

i2
2.31 Kontrola odstránenia vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch.



,)

2,32 Prostredníctvom objednávatel'a odporúča stavebnému úradu návrh termínu kolaudačného

l<onania.

2,33 Zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní.

2.34 Zabezpečuje splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia.

2.35 Kontrola vypratania stavenisl<a zhotovitel'om.

3. Od Mandatára sa vyžaduje al<tívna účasť na stavbe v rozsahu min. 10 hodín týždenne a min. 2 krát v

týždni.

V.oDPLATA
1. Odplata za výkon predmetu plnenia v rozsahu čl. lll a lV tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných

strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z.z.o cenách v zneníneskorších predpisov, Dohodnutá zmluvná odplata
je:

Cena bez DPH

DPH2a%
€ena celkom 1 950,_ €

Vl.sPósoB A FoRMA PLATENlA
Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v čl. V tejto zmluvy do 30 dní od doručenia faktúry.

Mandatár predkladá faktúru za celý predmet plnenia. Splatnosť faktúry je 30 dní.

V prípade, že dójde l<u zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dóvodov na strane mandanta bez

podstatného porušenia zmluvy zo strany mandatára, mandatár má právo vyfakturovať ku dňu

odstúpenia, resp. zrušenia zmluvy skutočne vykonané služby vzájomne zápisnične dohodnuté.

Vl!. PLNoMocENsTVo
Mandant, vo vzťahu k tretej strane, udel'uje týmto mandatárovi písomnú plnú moc, aby podl'a § 13 v

nadváznosti na § 566 Obch. zák. č.513/1991 Zb. konal pri zabezpečovaníčinnostiv rozsahu čl. lll. tejto

zmluvy ako jeho zástupca, aby ho zastupoval pri realizácii stavby.

Toto plnomocenstvo končíuplynutím času plnenia podl'a čl, lV tejto zmluvy.

Vl]l. o sTAT N É U sTA N o V E N lA
Mandatár bude informovať mandanta o stave realizácie stavby na pravidelných poradách.

Mandant a mandatár zazavázulú, že obchodné a technické informácie, ktoré im bolizverené zmluvným

partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu.

Mandatár bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Mandatár sa

bude riadiť východiskovými podkladmi mandanta, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov

zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIl1.3 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia závázku musí byť

súčasťou tejto dohody aj spósob úpravy ceny. Táto dohoda je podl<ladom pre vypracovanie dodatku l<

tejto Zmluve,

Mandatárvyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie predmetu plnenia v rozsahu Čl. llltejto zmluvy.

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

prospech, všetko čo získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činnosti podl'a čl. lll tejto zm|pvy od

tretej strany, Mandant v tejto súvislosti uhradí mandatárovi náklady, ktoré mandatár nevyhr|{tne a

účelne vynaložil pri zabezpečovaní činnosti v prospech mandanta /poplatky, prípadne iné nákladý{.

1.

2.

1,.

2.

3,

4.

5.

6.



V rámci svojho spolupósobenia sa mandant nvázr,lje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vyzvanie
poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk,
ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia te;to zmluvy

lX. zÁvrREČNÉ usTANoVENlA
1,. Zmeniť, alebo dopÍňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné,

ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenýmizástupcamioboch zmluvných strán.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrušenia závázku
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna strana požiada o rozhodnutie súd.

3. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a § 5a zákon a č. 21,1,/2OOO Z. z. v znení neskorších predpisov,

4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 si ponechá mandant ajednu
mandatá r.

V Medzilaborciach, dň" .,..(..?....Y.. .pÁl
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