
~fandátna zmluva č. 11/8/2002 

o obstaraní záležitostí investora podľa §-u 566 a nasl. 
Obchodného zákonníka 

Čl. 1. Zmluvné strany 

1.1. Mandant: 

Štatutárny zástupca 

Bankové spojenie 
Číslo účtu 
IČO 

: Štátny zdravotný ústav 
Cesta k nemocnici č. 1 
97656 Banská Bystrica 

: MUDr. Eleonóra FABIA
riaditeľka ústavu 

: NBS pobočka Banská Bys
: 916 - 19121 312/0720 
: 606979 

Banská Bystrica 

NOVÁ, PhD 

trica 

1.2. Mandatár 

Štatutárny zástupca 

: Stavoinvesta s.r.O. Kuzm
974 43 Banská By~trica 

: Ing. Ľubomír VAZNY 

ányho 16, 

riaditel' spoločnosti 
Zástupca k rokovaniam 
vo veciach 
zmluvných : Ing. Ľubomír Vážny 
technických : p. Jozef Uhrík 
Bankové spojenie : TATRA BANKA Banská Bystrica 
ČÍslo účtu : 2620480032/1100 
IČO : 31608132 

Čl. 2. 	Predmet zmluvy 

2.1. Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za 
podmienok v nej uvedených, pre mandanta na jeho účet a jeho menom 
vykoná a zariadi inžinierske činnosti vo výstavbe, na stavbe "Prístavba 
a rekonštrukcia objektov ŠZÚ v Banskej Bystrici". 

2.2. Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dojednaných činností 
zaplatí mandatárovi odplatu vo výške dojednanej v tejto zmluve. 

Čl. 3. Rozsah a obsah predmetu plnenia, t.j. zabezpečenie 
investorských činností pre realizáciu stavby 

3.1. V štádiu spracovaniavstupný~h podkladov 
3.1.1. 	 Zabezpečenie-prieskumov potrebných pre vypracovanie 

dokumentácie 



3.1.2. 	 Uzavretie zmluvy s vybraným zhotoviteľom projektovej 

dokumentácie 


3.1.3. 	 Spolupráca s mandantom pri určení a upresnení cieľov 


stavby, zhodnotenie staveniska s akcentom na jestvujúce 

inžinierske siete 


3.2. V štádiu projektovej prípravy stavby pre územné konanie 

3.2.1. 	 Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie pre 


. územné konanie 

3.2.2. 	 Spolupráca s mandantom a projektantom pri spracovávaní 


projektu pre územné konanie 

3.2.3. 	 Prerokovanie dokumentácie pre územné konanie s dotknutými 


orgánmi a organizáciami a zabezpečenie ich stanovísk za účelom 


vydania územného rozhodnutia 

3.2.4. 	 Vypracovanie žiadosti na začatie územného konania stavby 

3.2.5. 	 Zabezpečenie územného rozhodnutia stavby 


3.3. V štádiu projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie 

3.3.1. 	 Zabezpečenie vypracovania projektu pre stavebné konanie 

3.3.2. 	 Prerokovanie projektu v priebehu a v závere prác 

3.3.3. 	 Vypracovanie žiadosti na začatie stavebného konania 

3.3.4. 	 Zabezpečenie stavebného povolenia stavby s príslušnými 


dokladmi a náležitosťami 


3.4. 	 V štádiu ukončovania projektovej prípravy stavby 

3.4.1. 	 Zabezpečenie dopracovania projektu pre realizáciu stavby 

3.4.2. 	 Vypracovanie súťažných podkladov pre vypísanie súťaže na 


výber zhotoviteľa stavby 


3.5. 	 Zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby 

3.5.1. 	 Vyhodnotenie súťažných návrhov (ponúk) a výber zhotoviteľa, 


zodpovednosť za metodicky správny výber zhotoviteľa v súlade 

so Zákonom o verejnom obstarávaní. 


3.5.2. 	 Uzavretie zmlúv s vybraným zhotoviteľom pre realizáciu stavby 

3.5.3. 	 Zabezpečenie aktualizovaného časového plánu stavby za účelom 


koordinácie prác a dodávok 

3.5.4. 	 Uplatňovanie práv zo záväzkových vzťahov v rozsahu 


vykonávanej činnosti vrátane zastupovania v sporoch 


3.6. Práce spojené s realizáciou stavby 

3.6.1. 	 Aktualizácia zmluvných vzťahov v priebehu realizácie 

3.6.2 	 Organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia dodávok prác 


medzi zhotoviteľom a objednávateľom vrátane účasti na tomto 
odovzdaní a prevzatí 

3.6.3. 	 Zabezpečenie kontrolných dní stavby za účelom koordinácie prác 

vecného a časového plnenia 


3.6.4. 	 Výkon stálehostavebbého dozoru 

a) 	 Oboznámenie sas podkladmi, podľa ktorých sa stavba 

realizuje. 
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b) Zabezpečenie odovzdania staveniska. 

c) Protokolárne zabezpečenie v mene mandanta polohopisu 


a výškopisu stavby. 
d) Dohľad nad dodržiavaním podmienok v stavebnom povolení 
e) Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti faktúr 

zhotoviteľa, ich súlad so zmluvou a ich predkladanie na 
likvidáciu mandantovi. 

f) Odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú 
náklady stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, 
nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby. 
Ostatné dodatky a zmeny predkladať s vlastným vyjadrením 
mandantovi. 

g) 	 Kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými. 

h) 	 Spolupráca s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi 
autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných 
dodávok a prác s projektom 

i) 	 Spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri vykonávaní 
alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb 
projektu. 

j) 	 Sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané skúšky 
materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov 
a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu 
vykonávaných prác a dodávok (atesty, protokoly apod.) 

k) 	 Sledovanie vedenia stavebného a montážneho demúka 
v súlade s podmienkami zmlúv 

l) 	 Kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv 
a upozornenia zhotoviteľov na nedodržanie termínov vrátane 
prípravy podkladov pri uplatňovaní majetkových sankcií 

m) 	 Uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu 
budúcej prevádzky (užívania) dokončenej stavby 

n) 	 Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní 
opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri 
ohrození stavby živelnými pohromami. 

o) V priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné 
hodnotenie stavby 

p) Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby 
a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí. 

q) Kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení 
a konštrukcií na stavenisku 

r) Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri 
preberaní v dohodnutých termínoch 

3.7. Práce po dokončení stavby 
3.7.1. 	 Zabezpečenie kolaudačného konania 
3.7.2. 	 Spolupráca s mandantom pri uplatňovaní požiadaviek 


vyplývajúcich z kolaudačného konania 

3.7.3. 	 Účasť na skúšobnej prevádzke 
3.7.4. 	 Spoh.mráca s prevádzkovateľom pri garančných skúškach 



3.7.5. Kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom 
3.7.6. Vypracovanie záverečného technicko-ekonomického 

vyhodnotenia stavby v rozsahu podľa Zákona Č. 254/1998 Z. z. 
a Vyhl. Č. 392/1998 Z. z. 

Čl. 	4. Spôsob splnenia predmetu zmluvy 

4.1. 	Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať 
všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy 
a bude sa riadiť východzími podkladmi mandanta, odovzdanými ku dňu 
uzavretia tejto zmluvy. 

4.2. Pokiaľ dôjde počas realizácie diela k zmene predmetu plnenia alebo 
k zmene jeho rozsahu, zaväzujú sa zmluvné strany po vzájomnej dohode 
upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na 
zmenu predmetu plnenia. 

4.3. Odborné investorské činnosti a záležitosti je mandatár povinný 
zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a odbornosťou a v súlade so 
záujmami mandanta. 

4.4.Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený riadnym 
vykonávaním činností, na ktoré sa mandatár zaviazal v čl. 3. tejto zmluvy. 

v V 	 A

CI. 	5. Cas plnenia a spoluposobenie mandanta 

5.1. Mandatár sa zaväzuje, že odborné inžinierske činnosti uvedené v čl. 3. 
vykoná v termíne od OS/2002 do ukončenia stavby tj. cca 12/2004. 

5.2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
mandanta dojednaného v tejto zmluve. 

5.3. V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu 
nevyhnutne potrebnom na vyzvanie, poskytne spoluprácu pri zadovážení 
podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých 
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie 
poskytne mandatárovi najneskôr do lOdní od jeho vyžiadania. Osobitnú 
lehotu dojednajú strany v prípade ak sa bude jednať o spolupôsobenie, 
ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami. Strany sa môžu 
dohodnúť na tom, že také práce alebo činnosti zabezpečí mandatár za 
osobitnú úhradu. 
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Čl. 6. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

6.1. Mandant zaplatí mandatárovi za činnosť v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy 
čiastku 540.753.- Sk bez DPH a 594.828,30 Sk vrátane 10 % DPH. 

6.2. Výška odplaty je v zmysle § 3 Zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách dojednaná 
dohodou zmluvných strán. 
Pri výpočte ceny sa vychádzalo zo "Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien a projektových prác inžinierskych činností" vydaných 
UNIKA 200 l. Stavba - ,,Prístavba a rekonštrukcia objektov ŠZÚ v 
Banskej Bystrici" je v zmysle spomínaného "Sadzobníka ..." bod 3.5.15. 
zaradená do kategórie stavieb občianskych, bytových a zdravotníckych, 
pásmo zložitosti IV. minimum. 
Na mandantom uvedený rozpočtový náklad 27.444.000.- Sk, v zmysle 
tabuľky č. 15 pre danú kategóriu stavieb, pásmo zložitosti, prislúcha 
interpoláciou na inžiniersku aj projektovú činnosť čiastka 2.120.600.- Sk, 
z čoho na uvedený rozsah činnosti v zmysle tab. Č. 3.3.1. "Sadzobníka ..." 
jednotlivým výkonovým fázam zo sumáru 25,5 % prináleží: 

a) 3.1. V štádiu spracovania vstupných podkladov 1 % 
t.j. 21.206.- Sk bez DPH a 23.326,60 Sk vrátane DPH 10 %, 

b) 3.2. V štádiu projektovej prípravy stavby pre územné konanie 2 % 
tj. 42.412.- Sk bez DPH a 46.653,20 vrátane DPH 10 %, 

c) 3.3. V štádiu projekt. prípravy stavby pre stavebné konanie 1,5 % 
t.j. 31.809.- Sk bez DPH a 34.989,90 Sk vrátane DPH 10 % 

d) 3.4. V štádiu ukončenia projektovej prípravy stavby 1 % 
t.j. 21.206.- Sk bez DPH a 23.326,60 Sk vrátane 10 % DPH 

e) 3.5. V štádiu zabezpečenia zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby 
2,5 % 
tj. 53.015.- Sk bez DPH a 58.316,50 Sk vrátane 10 % DPH 

t) 	 3.6. V štádiu prác spojených s realizáciou stavby 15 % 
tj. 318.090.- Sk bez DPH a 349.899.- Sk vrátane 10 % DPH 

g) 3.7. V štádiu prác po dokončení stavby 2,5 % 
t.j. 53.018.- Sk bez DPH a 58.316,50 Sk vrátane 10 % DPH 

6.3. Okrem dohodnutej odplaty uhradí mandant mandatárovi v nevyhnutnom 
prípade po predchádzajúcom odsúhlasení náklady, ktoré účelne vynaložil 
pri plnení svojho záväzku (napr. poplatky za vydanie rozhodnutí 
verejnoprávnych orgánov a organizácií a pod.) 

6.4. 	Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v bode 6.1. tejto zmluvy 
na základe faktúr mandatára v týchto termínoch: 
6.4.1. 	 Za plnenie podľa bodu 3.1. po podpise zmluvy s vybraným 


zhotoviteľom projektu čiastku 21.206.- Sk bez DPH. 

6.4.2. 	Za plnenie podľa bodu 3.2. po vydaní územného rozhodnutia 

čiastku 42.41i--Sk bez DPH. 
6.4.3. 	 Za plnenie podľa bodu ~.3. po vydaní stavebného povolenia 

čiastku 31.809.': Sk bez DPH. . 
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6.4.4. 	 Za plnenie podľa bodu 3.4. po odovzdaní súťažných podkladov na 
výber zhotoviteľa mandantov i čiastku 21.206. - Sk bez DPH. 

6.4.5. 	 Za plnenie podľa bodu 3.5. po právoplatnom výbere zhotoviteľa 
stavby čiastku 53.015.- Sk bez DPH. 

6.4.6. 	 Za plnenie podľa bodu 3.6. mesačne podľa zhotoviteľom 
prestavaných nákladov pomernou čiastkou z dohodnutej ceny 
318.090.- Sk bez DPH. 

6.4.7. 	 Za plnenie podľa bodu 3.7. po vydaní kolaudačného rozhodnutia 
. stavby čiastku 53.015.- Sk bez DPH. 

6.5. 	 Poplatky, prípadne iné náklady predpokladané v bode 6.3. tejto zmluvy 
bude mandatár fakturovať mandantovi samostatnou faktúrou. 

6.6. 	 Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia mandantovi. 

6.7. 	 Cena uvedená v čl. 6.1. môže byť primerane upravená na základe 
dohody zmluvných strán podľa Sadzobníka UNIKA aktuálneho v čase 
jej úpravy v prípade, že : 

počas realizácie sa mandantom uvedený rozpočtový náklad diela 
zmení o viac ako 10 % 
dôjde k vecnému rozšíreniu prípadne redukovaniu rozsahu plnenia 
predÍži sa čas plnenia predmetu zmluvy o viac ako jeden rok 

Čl. 7. Zodpovednost' za vady, záruka 

7.1. Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté touto 
zmluvou sú zabezpečené podľa jej znenia. 

7.2. Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od mandanta a ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť písomne 
upozornil mandanta a ten na ich použití trval. 

7.3. Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti 
najneskôr do piatich rokov odo dňa jej splnenia. 
Reklamáciu je povinný uplatniť bezodkladne, písomne do IÚk zástupcu 
mandatára v technických veciach. 

7.4. Záruka za predmet zmluvy je päť rokov od ukončenia inžinierskych 
činností. 

Čl. 8. Všeobecné dojednania 

8.1. 	Mandant týmto splnomocňuje mandatára, aby v rozsahu tejto zmluvy 
zastupoval mandanta pri plnení dohodnutých investorských činností. 
Úkony mandatára takto urobené zaväzujú mandanta v plnom rozsahu. 
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8.2. Východiskové podklady zostávajú v archíve mandatára. 

8.3. Na p:Jžiadanie mandatára v prípade ak zariadenie investorských 
záležitostí bude vyžadovať konanie v mene mandanta, mandant vystaví 
mandatárovi včas písomné splnomocnenie. 

8.4. Zmluva vzniká prejavením súhlasu a jej podpísaním štatutárnymi 
zástupcami strán. 

8.5. Podmienky a lehoty pre vypovedanie tejto zmluvy platia v zmysle 
Obchodného zákonníka. 

8.6. 	 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá 
strana po jej podpísaní obdrží po dve vyhotovenia. 

V Banskej Bystrici dňa 30.4.2002 V Banskej Bystrici dňa 25.4.2002 

Mandan~ . 

l~~'(~ Št 	-tny 
zdravo ný ústav 

Kuzmányho 16 Banská Bystrica 
97401 BANSKÁ BYSTRI -2

-1
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