
Mandátna zmluva
uzatvorená podľa ~ 566 a nasi. Qbchodného zákonnika

(d‘alej len „zmluva“)

uzatvoruna medzi

Mandant: Obec Gemerský Jablonec
So sidlom: Hlavná 277,98035 Gemersky Jablonec
Zastúpeným: iůlius Agócs, starosta obce
IČO: 00318710
DIČ: 2021230123
Bankové spojenie OW banka Slovensko.
IBAN 51<85 5200 0000 0000 0896 8892
Mobil : 0905 593 651
E-mail : gemerskyjablonec~stonIine.sk
dalej Jen „mardant“)

a

Mandatár: ENEGROS, s.r.o.
So sidlorn Zd. Nejedlého 29,93405 Levice
Zastupenym. Peter Bek, konateľspo ocnosti
IČO 43982751
DIC 2022555007
IC DPH: 5K2022555007
Bankova spojen e Tatrabanka, as.
formáte BAN. 5K3311000000002621186193
Zapis vOR Okresného súdu v Nitre,vlozka c 21751/N ‚odd Sro
(dalej len „mandatar“)

(mandanta mandatár sú dalej spolocne oznacovaní ako „zmluvne strany“)

ČIl.
Predmet zmluvy

1. Mandatár sa zavázuje, ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych
v mene mandanta vykona a zariadi odborné činnosti pri implementácii projektu financovanom
z Operačného programu Kva ita zivotneho prostredia v zastúpeni Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky S oven kou novacnou a energetickou agentúrou (ďalej lun Riadiaci orgán)
Prioritná os: ‘. Energeticky efektívne nizkouhlikové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecificky
ciď: 4.3.1 Zní~enie spotreby un rgie pri prevádzke verejných budov, Kód výzvy OPKZP P04 SC431
2017-19..

2. Zmluvné str~iy sa dohodli‘ ze vsetky vyssie uvedeně služby budu poskytovane priebezne, na
základe podruienok stanovunych Zmluvou o poskytnutí NFP a konkrétnych požiadaviek mandanta
a to formou ustnych, ulektronickych a/alebo písomných konzultácii a výstupov, s nelom ispušnej
implementác e projektu podIa Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Mandant sa zavázuje, ze za vykonanie a zariadenie dohodnutých cinnosti zaplati mandatárovi
odplatu dohodnutú v tejto Zmluve
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Či. ii
Rozsah a obsah predmetu pinenia

1 Predmetom činnosti poclía tejto zmluvy je zabezpečenie výkonu externeho minazmentu pu
niplernentáci projektu ~Zniženie energetickej náročnosti administrativnej budovy sup.c.2771‘
ktory bude pczostavať z nasledovných činností:

A. Poradenstvo pri riadeni projektu:
Siedovanie harmonogramu a priebehu aktivit projektu
Sledovanie lehót a terminov v zmysle Zrnluvy o poskytnutí NFP
Korn jnikacia s projektovým rnanažérom 1W

- Poskjtovanie informácií súvisiacich s priebehom realizácie projektu na základe žiadosti RO
- Vypracovanie návrhu zmien zmluvných podrnienok

- Doplienie/prepracovanie príloh Zrniuvy o NFP v súlade s iniciovanou zmenou
- Priebežné sledovanie zrnien legislativy/usmerneni a informovanie klienta o relevantných

zrnerách týkajůcich sa irnplementácie projektu

- Priebežná impiementácia projektu podIa pravidiel Operačného programu a piatnej príručky
pre prijirnateľa a ostatných závázných dokumentov

- Pravidelné zúčastňovanie sa porád k irnplementácii projektu podta potrieb Mandanta
a nahlásených kontrol zo strany Riadiaceho orgánu

- Poradenstvo a konzuitácie v oblasti informovania verejnosti o získanej pomoci pubIicit~
projektu

B. Vypracovávanie žiadostí o platbu (predfinancovanie / zúčtovanie predfinancovania J priebežná
/ záverečlá) v súlade splatnou príručkou pre prijimateľa a úkony / činnosti stým spojene:
- Sledovanie súladu vynaložených finančných prostriedkov $ oprávnenými aktivitami

a vyd3vkami projektu

- Príprava žiadostí o platbu a zadavanie do verejného portálu 11M52014i

Dopinenie žiadosti o platbu podia pokynov Z RO
Dohf‘d nad cerpanini schváleného rozpočtu zmluvy o poskytnutí NFP

- Kontrola a súcinnosť pri kompletizacii podpornej dokumeritácie k žiadosti o platbu

C Vypracovavanie monitorovacich sprav (priebežná / záverečná) v súlade splatnou priručkou
pre priliniatela a u ony J cinnosti stým spojene:

- Sledoja‘iie terminov predkladania monitorovacich sprav v zmysle zmluvy o NFP

- Kontrjla fyzickeho pokroku implementacie projektu v súlade so zmluvou v NFP

(rneraterné ukazovatele)

- Pripreva monitorovacích sprav cez verejny portal ITMS

- Dopirenie monitorovacich správ cez vere;ny portal ITMS.

2. Mandatar sa zavazuje, ze pre Mandanta zabezpečí výkon činnosti externeho manazmentu na
zaklade bodu 1 tohto članku v rozsahu harmonogramu podpornych aktivit projektu uvedený h
v predmete podpory Zniluvy o Po kytnuti NFP, max. 1000 hod cinnosti
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Či. iii
Spósob pinenia predmetu zmluvy

1. Pri pineni terto zmiuvy sa mandatar zavazuje dodržiavať všeobecne zavazne predpisy, pravidla pri
impIementá~n projektov (inancovanych z fondov EÚ, systém financneho riadenia strukturalnych
fondov a ko-iézneho fondu EU, Operacného programu kvalita životného prostredia a ostatných
platnych dokumentov suvisiacich s mplement~ciou projektov financovaných zo štrukturálnych
fondov a ko,ezneho fondu EU. Povinnosti mandatára sa budú riadiť tiež podkiadmi Mandanta,
odovzdanymi mandatarovi ku dnu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zápismi a dohodami
zm uvnych ctran uzatvorenym na tatutarnej úrovni a vyjadreniarni verejnoprávnych orgánov a
or~ nizacu

2 Odborne prciektové innost a zalezitost,, na ktoré sa mandatár touto zmluvou zaviazal, je povinný
zabezpecov~t s naiezitou starostlivosťou a odbornosfou a v súlade so zaujniami Mandanta.

3. Predmet pinenia dohodnutý v tejto Zniluve je splnený riadnym vykonanim cinností, na ktoró sa
Mandatár z~viazal v Či. ii. tejto Zmluvy,

Či. iv
Čas pinenia

1, Manciatár sa zavázuje, ze odborne činnosti podľa Či. iii. tejto Zmiuvy spojeno s pracou externého
manažmentt. projektu vykona v súlade s terrnínmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí
nenávratnéhw finančneho príspevku a jej prílohách a v súiade s hat monogramom S rozpočtoni
zmiuvne doltdnutých realizacných prac medzi Riadiacim orgánom, Mandantom a zhotovitetoni
stavebného dlela, ktore pri podpise tejto zmiuvy mandant mandatarovi prediozil a tvoria prílohu
tejto zmluvy.

2. Mandatár ;a zavázujc zacat s vykonavaním činnosti dohodnutých touto zmluven dňom
iiasledujúcim Po nadoijudnuti ucinno ti tejto zmluvy.

3. Čirmosti mandatára budú počas platnosti tejto zmiuvy vykonávane priehezne, podta term,nov
vypiývajúcich zo zmluv“ uvedenej v Či.i. tejto zmluvy a jej priloh, podia pokynov a potrieb
mandanta, jeho pokynov, zápisov a dohód zmluvných strán uzatvorenych na statutarnej urovni
vyjadreni verejnoprávnych orgánov a organizácii.

4. Činnosť manoatára podfa tejto zmluvy bude ukončená vypracovan m zaverecnej monitorovacej
správy projektu, resp. záverečnej žiadosti o platbu, podfa toho, ktora okolnost nastane ne kor.

Či.v
Cena a piatobné podmienky

1. Cena za činnosti podia Či. ii. tejto zmiuvy sa stanovuje na celková cenu:
Cena bez DPH 10.000,- EUR
DPH 20% 2.000,- EUR
Cena s DPH 12.000, EUR

2. Cena dohodnutá podľa hodu 1. je splatná v pravidelnych mesacnych spiátkach na základe súpisu
vykonaných č:nností. Faktúry budú vystavená najneskor k posiednemu dňu v danom fakturačnoni
období, so splatnosťou 15 dni odo dna ich vys avenia Mandatar sa zaväzuje odosiaf faktúru
najneskár v pracovný den nasiedujuci Po jCj vy taveni Fakturovana uma sa považuje za uhradenu
dňoni jej prip~sania v plnej vyske na účet Mandatara
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Čl. ix.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvná strany borů na vedomie, že všetky informácie, ktoré sav súvisiosti s uzatvorenima plnenirn
tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dóverné iníormácie v zmysie ~271Obchodného zákonnika a
za obchodné tajomstvo v zmysle ~ 17 Obchodněho zákonnikaa zniluvné strany sa zavázujů o nich
zachovávať mlčanlivost.

2. Mandant sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarem
prácami as užbanii kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného prispevku medzi prísiusným riadiacim orgánom a verejným obstarávatetom/konečným
prijimaterom pomoci

3. Mandatar ic povinny vyuzivaťMandantom jemu zvereně podklady len v mierestanovenej touto
zrniuvou. Daiej je povinny zabraniť ďalsim osobám v pristupek informáciám dóverného charakteru,
tore ziska v ramci pinenia predmetu tejto zmluvyod Mandanta a taktiež je povinný chránit tieto

iníormácie prod neoprávnenýrnnal‘iliadnutim a použitím. Táto povinnosť trvá dva roky po uplynuti
doby platnosti tejtozmluvy a musí byt uložená všetkým osobám povereným výkonom tejto zmluvy.

4. Na zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve Sa použijú prislušné ustanoveniaObchodného
zákonnika.

5. Ak zmluva neustanovuje inak, všetky prejavy vóle sůvisiace s touto zmluvou musia byť voči druhe
strano urobené v písomnej forme, a to doporučeným listom alebo odovzdanéosobne. V pripade
poštovného styku sa za deň doručenia považuje doň doručeniadoporučeněho listu poštou na
adresu druhej zmluvnej strany podía obchodneho registra Ucinky doručenia sú na účely tejto
zmluvy splnené aj v pripade neprovzatia zasielkyadresatom Za doň dorucenia sa považuje 3
pracovný doň po odos ani pisomnostizm uvnou stranou, pricom odosielajúca zmluvna strana toto
potvrdí preukázanimpodacieho listku.

6. Všetky zmeny a dopinky tejto zmluvy budú platno a ucinne lun vtedy, ak budů mat pisomnú formu
a budú podpisané obidvoma zmluvnymi stranami. Ústne dohody nebuduani platnu ani ucinne

7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, Po jednom pre kazdú zmluvnu stranu
8. Zmluva nadooůda platnost je podpisom oboma zmluvnymi stranami a ucinnosť az dnom ucinnost

Zmluvy o poskytnutí NFP medzi prijimateľom pomoci a Poskytovatel‘om pomoci NFP na predmet
zniluvy a zároveň odsúhlasenim tohto procesu verejného obstarávania poskytovateľom pomoci.

9. y pripade neschválenia žiadosti o NFP, resp. nenadobudnutí účinnosti Zmiuvy o poskytnuti NH‘
a neodsúhlas~jním procesu verejného obstarávania, stráca zmluva platnosť.

1O.Tieto ustanovenia platia aj pro právnych nástupcov zmluvných strán.
1l,Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumoli jej obsahu, že zmluvavyjadruje ich

vážnu a siobodnú vótu, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadnenevýhodných podmienok a na
znak súhlasu u podpisali

Za objednavatela:

10 05 ~

ENEGROS, s.r.o.
Zd. Nejedlého 29. 934 05 Levice

iČo: 439 827 51
iČ DPH: SK2O22r~55OO7

Peter Ešek
konatel‘ spoiočnosti

dna ‘(

obce
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