
Číslo zmluvy Mandatára: 2015.X72.2 
Číslo zmluvy Mandanta:

Mandátna zmluva

uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku zmluvnými stranami podľa ustanovenia § 
566 a nasl. zákona č. 513/1991. Zb., obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

I.
Zmluvné stany

1. Rerivo, s.r.o.

So sídlom: Chudenická 1058/32, 102 00 Praha 10 - Hostivar 
IČO: 02372151
Zastúpená: Pavel Tichal, konateľ
Zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského soudu v Praze pod spisovou značkou C 
218706
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 107-7892740267/0100 
(ďalej len „mandatár“)

a

2. Obec Prašice

So sídlom: Ul.l.mája 142/142 
IČO: 00310964 
DIČ: 2021315538 
Zastúpená: Erika Nemešová
E-mail: obec@prasice.sk 
Tel: 0903 247 193
Bankové spojenie: 0886669001/5600 
(ďalej len „mandant“)

(spoločne ďalej len zm luvné strany“)

y
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Úvodné ustanovenia a účel Zmluvy
II.

1. My, mandant a zároveň účastník elektronickej aukcie, vstupujeme slobodne za
špecifických podmienok do procesu kolektívneho obstarávania komodity zemný plyn 
s cieľom vytvoriť úspory primáme vo verejných finančných výdavkoch a sekundárne i 
výdavkoch ostatných pridružených účastníkov obstarávania.

verejného obstarávania je legálnou náhradou Elektronického kontraktačného systému 
a vyberáme si túto náhradu z dôvodu, že naše špecifické a vysoké požiadavky na kvalitu
1 na kolektívnu formu verejného obstarávania nedokáže EKS splniť.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvárajú túto zmluvu na základe ustanovenia § 261 odst.
2 obchodného zákonníka ako zmluvu mandátnu podľa § 566 anasl. Obchodného 
zákonníka (ďalej len „Zmluva“).

4. Mandatár je obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa poradenstvom v oblasti 
organizačnej, ekonomickej, obchodnej a v oblasti služieb, predovšetkým v súvislosti 
s verejným obstarávaním, či realizáciou výberových konaní pre komerčné subjekty na 
dodávateľov, resp. poskytovateľov vybraných druhov komodít a služieb, o.i. s využitím 
elektronických nástrojov pri realizácii výberového konania.

5. Mandant je právnickou osobou a jeho cieľom je s využitím služieb mandatára 
optimalizovať náklady na nákup zemného plynu, a to predovšetkým prostredníctvom 
elektronických nástrojov pri realizácii výberového konania, t.j. e-aukcie.

6. Mandatár má záujem o poskytnutie služby pre mandanta, ktorej účelom je realizácia 
výberového konania na výber najvhodnejšieho dodávateľa zemného plynu pre mandanta.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že údaje uvedené v článku I. Zmluvy sú v súlade s právnou 
skutočnosťou v čase uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ak dôjde ku 
zmene poskytnutých údajov, bezodkladne túto skutočnosť oznámia druhej zmluvnej 
strane.

1. Mandatár sa zaväzuje zariadiť za odplatu, vlastným menom a na účet mandanta výberové 
konanie, t.j. poradenský servis v rámci vyhľadávania a odporučenia najvhodnejšieho 
dodávateľa zemného plynu, o. i. s využitím dynamického porovnávania cien, tzv. e- 
aukcie.

2. Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom pre 
dosiahnutie splnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy. V nadväznosti na výsledok e-aukcie 
a pripravené podklady sa mandatár ďalej zaväzuje uzatvoriť v mene a na účet mandanta 
zmluvu o združených dodávkach zemného plynu s vybraným dodávateľom.

3. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi za jeho činnosť podľa tejto zmluvy odmenu, 
ktorá je stanovená v súlade s článkom VIII. tejto zmluvy.

2. Ako účastník elektronickej aukcie si uvedomujeme, že tento formálny kolektívny nástoj

III.
Predmet zmluvy
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IV.
Rozsah činnosti mandatára

Mandatár sa zaväzuje vykonať pre mandanta nasledujúce:

1. Uskutočnenie a spracovanie auditu súčasného stavu odberu zemného plynu v
rozsahu potrebnom na vyhotovenie dokumentácie nevyhnutnej k realizácii výberového 
konania. Mandant prehlasuje, že si je  vedomý skutočnosti, že spracovanie auditu je 
nevyhnutné pre úspešnú realizáciu výberového konania, t.j. predovšetkým pre 
vypracovanie výberovej dokumentácie.

2. Realizácia samotného vyhľadania a odporúčania najvhodnejšieho dodávateľa 
zemného plynu pozostáva z nasledujúcich činností:
a. vypracovanie obchodných podmienok podľa požiadaviek mandanta;
b. vyhotovenie výzvy na účasť v e-aukcii;
c. realizácie elektronickej aukcie (e-aukcie);
d. vyhotovenie správy o realizácii e-aukcie, ktorej prílohou je zápis z výsledkov 

aukcie;
e. kontrola návrhu zmlúv od víťazného dodávateľa;
f. odovzdanie podpísaných zmlúv a všetkých materiálov súvisiacich s prechodom 

k víťaznému dodávateľovi mandantovi;

V.
Povinnosti mandatára

1. Mandatár je pri zariaďovaní záležitosti povinný:
a. postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami mandanta;
b. vykonávať predmet činnosti podľa ustanovení článkov III. a IV. tejto zmluvy v úzkej 

spolupráci a v súlade s pokynmi mandanta;
c. oznámiť mandantovi všetky podstatné skutočnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu

činnosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta resp., ktoré môžu mať
vplyv na priebeh vykonávanej činnosti; ak nedôjde ku zmene pokynov mandanta na 
základe oznámenia mandatára, postupuje mandatár podľa pôvodných pokynov 
mandanta, a to tak, aby bolo možné dosiahnuť účel tejto Zmluvy.

2. Ak mandatár zistí, že pokyny mandanta sú nevhodné či neúčelné pri plnení predmetu
činnosti, alebo že odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom, je  povinný na toto 
mandanta včas upozorniť. Ak v tomto prípade bude mandant na plnení predmetu činnosti 
podľa svojich pokynov trvať, mandatár má právo:
a. v plnení predmetu činnosti pokračovať podľa pôvodných pokynov mandanta, pričom s 

ohľadom na druh nevhodnosti pokynov mandanta sa v príslušnom pomere zbavuje 
zodpovednosti za neúspešné splnenie predmetu činnosti a za prípadné nedostatky v 
ním poskytovanej službe;

b. v prípade pokračovania v plnení predmetu činnosti požadovať od mandanta, aby svoje 
zotrvanie na pôvodných pokynoch potvrdil mandatárovi písomne;

c. odstúpiť od Zmluvy, pričom odstúpením od Zmluvy vzniká mandatárovi nárok na 
náhradu všetkých do tej doby účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením 
predmetu Zmluvy.

3. Mandatár je povinný pravidelne informovať mandanta o postupe plnenia predmetu 
činnosti.

hXj
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4. Mandatár je  povinný stanoviť podmienky, po ktorých dosiahnutiu možno verejné 
obstarávanie vyhlásiť za úspešné. Pri tejto činnosti je  mandatár povinný konzultovať 
finálnu verziu záväzných podmienok s mandantom.

5. Mandatár nezodpovedá za dosiahnutie účelu tejto Zmluvy ani za plnenie záväzkov 
vybraného dodávateľa z uzatvorenej zmluvy o združených dodávkach zemného plynu 
s mandantom.

VI.
Povinnosti Mandanta

1. Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi aktuálne a presné podklady, veci a 
informácie, ktoré sú nutné k plneniu predmetu činnosti. Mandatár nie je povinný začať 
činnosť podľa tejto Zmluvy v prípade omeškania mandanta s odovzdaním podkladov, 
vecí alebo informácií potrebných pre riadnu realizáciu výberového konania.

2. Mandant je povinný upozorniť mandatára na všetky podstatné skutočnosti a riziká 
súvisiace s plnením predmetu činnosti a s prípadnou zodpovednosťou za škody zo strany 
mandanta, na priebeh lehôt a pod.

3. Mandant je povinný v súlade s ustanovením čl. III. ods. 2. Zmluvy poskytovať 
mandatárovi nevyhnutnú súčinnosť, potrebnú pre riadne plnenie predmetu činnosti, najmä 
odovzdať mandatárovi bezodkladne po podpise tejto Zmluvy, najneskôr však do piatich 
dní od podpisu Zmluvy, aktuálny a presný zoznam odberných miest zemného plynu v 
objektoch spravovaných mandantom.

4. Mandant je povinný podpísať zmluvu o združených dodávkach zemného plynu 
s víťazným dodávateľom v čo najkratšej možnej lehote ak:

a. Boli splnené všetky technické, cenové a iné podmienky pre úspešné verejné 
obstarávanie prostredníctvom e-aukcie.

b. Bola dosiahnutá jednotková cena XX, YY EUR/MWh a nižšia za 1 MWh dodávok
komodity zemný plyn. ■¿<<>,50 y

5. Mandant môže rozhodnúť slobodne a podľa zodpovedného uváženia o podpise finálne 
obstarávanej zmluvy o združených dodávkach zemného plynu s víťazným dodávateľom, 
ak v rámci obstarávania neboli splnené všetky podmienky uvedené v časti VI, bode č.4.

VII.
Trvanie zmluvného vzťahu

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť i účinnosť zaniká splnením činnosti 
mandatára, t.j. realizáciou výberu najvhodnejšieho dodávateľa vybranej komodity, 
najneskôr však uplynutím siedmych mesiacov od dátumu podpisu Zmluvy zástupcami 
oprávnenými konať v mene alebo za zmluvné strany.

2. Ukončenie Zmluvy iným spôsobom než uplynutím času, na ktorý bola Zmluva uzavretá, 
sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami realizácie výberového konania na 
dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu (ďalej tiež len „Podmienky“).



VIII.
Odmena a platobné podmienky

1. Mandatárovi prináleží jednorazová variabilná odmena za jeho činnosť podľa tejto Zmluvy 
vo výške, ktorá sa stanovuje dohodou zmluvných strán na sumu 0,10 EUR za každú 
vyjednanú MWh spotreby mandanta na danej komodite. Odmena v plnej výške náleží 
mandatárovi i v prípade, že dôjde k splneniu účelu zmluvy pred uplynutím deviatich 
mesiacov od dátumu podpisu Zmluvy a/alebo k jej predčasnému ukončeniu.

2. Mandant sa taktiež zaväzuje zaplatiť jednorazový príspevok na uskutočnenie e-aukcie vo 
výške, ktorá sa stanovuje dohodou zmluvných strán na sumu 20,- EUR. Príspevky od 
účastníkov aukcie sa použijú na vykrytie nákladov na zorganizovanie e-aukcie a majú za 
cieľ odbremeniť dodávateľské spoločnosti od týchto nákladov a týmto ústretovým krokom 
zvýšiť účasť dodávateľských spoločností na e-aukcií.

3. Odmenu i príspevok podľa čl. VIII. odst. 1. tejto Zmluvy je mandatár oprávnený 
fakturovať tak, že vystaví mandantovi faktúru v deň uskutočnenia úspešnej e-aukcie -  
daňový doklad na celú čiastku odmeny a príspevku za celú dobu trvania zmluvného 
vzťahu. Splatnosť tejto faktúry je 11 dní od jej vystavenia.

4. Daňový doklad - faktúra, obsahuje okrem čísla zmluvy a lehoty splatnosti, ktorá činí 11 
dní od vystavenia faktúry mandantovi, tiež náležitosti daňového dokladu podľa zákona o 
dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. po novele č. 440/2012 Z. z. V prípade, že 
faktúra nebude mať zodpovedajúce náležitosti, je mandant oprávnený zaslať ju  v lehote 
splatnosti späť mandatárovi na doplnenie, bez toho, aby sa tak dostal do omeškania 
splatnosti. Lehota splatnosti začína plynúť znova od opätovného vystavenia náležíte 
doplneného či opraveného dokladu.

5. Úhrada odmeny bude vykonaná bezhotovostnou formou, prevodom na bankový účet 
mandatára uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že peňažný 
záväzok je splnený dňom, kedy je suma odpísaná z účtu mandanta.

6. Mandatár nepredpokladá, že by mu v súvislosti s plnením záväzku podľa tejto zmluvy 
vznikali akékoľvek náklady.

IX.
Ostatné a záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ bude mandant navonok prezentovať výstupy, tlačové správy či iné informácie 
týkajúce sa činností vykonávaných na základe tejto Zmluvy, zaväzuje sa mandant uviesť 
pri tejto činnosti vždy obchodnú firmu mandatára. Mandant zároveň podpisom Zmluvy 
udeľuje mandatárovi súhlas s použitím mandantovej obchodnej firmy, obchodnej značky, 
jeho loga, znaku či iného signifikantného označenia mandatára, a to výlučne za účelom 
zverejnenia v propagačných materiáloch a emailoch mandatára, v častiach venovaných 
referenciám významných klientov.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy predovšetkým 
vzájomnou dohodou.

3. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, platia v ostatnom príslušné ustanovenia 
Podmienok a v prípade, že nie je úprava riešená touto Zmluvou alebo Podmienkami, 
riadia sa vzťahy zmluvných strán platnou právnou úpravou, hlavne obchodným 
zákonníkom.
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4. Žiadna zo zmluvných strán nesmie prevádzať úplne alebo čiastočne práva a povinnosti 
vyplývajúce pre ňu z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej strany.

5. Zmluva zaväzuje právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
6. Táto Zmluva môže byť menená a doplňovaná len po vzájomnej dohode zmluvných strán, 

písomnou formou, vzostupne číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán.

7. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim dni jej 
zverejnenia.

8. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá 
zmluvná strana obdrží pri podpise jedno vyhotovenie.

9. Všeobecné obchodné podmienky realizácie výberového konania na dodávateľa elektrickej 
energie sú k dispozícii na stránkach http://e-aukcnyportal.sk a objednávateľ bol s nimi 
oboznámený a svojím podpisom tejto Zmluvy ich akceptuje.

Obe zmluvné strany po riadnom prečítam Zmluvy prehlasujú, že sú si vedomé možných 
právnych dôsledkov touto Zmluvou vyvolaných. Zmluvné strany prehlasujú, že podpis Zmluvy 
je  prejavom ich skutočnej a slobodnej vôle. Na dôkaz týchto tvrdení a súhlasu s je j obsahom 
pripájajú podpisy svojich oprávnených zástupcov.

V Prašiciach , dňa:14.5.2015 V Prahe , dňa: £ . G • ? o

A
tv

i.r.o.
158/: 
- Hc 
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Y,Za mandanta 
Erika Nemešová (Starostka)

Za mandatára 
Pavel Tichal (Konateľ)
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DODATOK č. 1: ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

1) Mandant, ktorý je zároveň aj komunálnym subjektom typu obec alebo mesto, je 
oslobodení od platby jednorazového príspevku ak:

a. sa na jeho radu zapojí do e-aukcie iný komunálny subjekt typu škola 
nachádzajúci sa na katastrálnom území mandanta

b. je splnená podmienka a) a zároveň má zapojená škola spotrebu na zemnom 
plyne mimo regulovaného pásma (pozn. nad 63 MWh)

c. je splnená podmienka a) a aj podmienka b) a zároveň zapojená škola uhradí 
svoju platbu jednorazového príspevku ešte pred obstarávaním v e-aukcií, keď 
predtým vo formálnej komunikácií vyzvala mandatára k predčasnej fakturácií

2) Mandant, ktorý je buď komunálnym subjektom typu mesto s počtom obyvateľov 
prevyšujúcim počet 7000 alebo akýkoľvek subjekt s ročnou spotrebou na danej 
komodite prevyšujúcou 1890 MWh, môže po dohode s mandatárom vyplatiť 
variabilnú odmenu, ktorá by inak prináležala mandatárovi, inému subjektu alebo 
osobe. Týmto subjektom alebo osobou môže byť:

a. rezidentný energetik mandanta
b. Alternatívne k bodu a.) má mandant možnosť použiť prostriedky z variabilnej 

odmeny pre mandatára podľa vlastného uváženia
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