Číslo z registra zmlúv Ú PSK: 3/2019/DVO

Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy
uzatvorenej v zmysle ust. § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Dohoda“)
medzi týmito zmluvnými stranami:
Mandant
Názov Mandata:

Prešovský samosprávny kraj

Sídlo Mandanta:

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Štatutárny orgán:
Registrácia:
Kontaktná osoba Mandanta na
konanie vo veci plnenia zmluvy:
IČO:
DIČ:

PaedDr. Milan Majerský, PhD
---Ing. Anton Repka

Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.
e-mail
Web

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
SK54 8180 0000 0070 0051 9082
051-7081 326
anton.repka@vucpo.sk
www.po-kraj.sk

37 870 475
2021626332

Mandatár:
Obchodný názov Mandatára:

MARBU VO – poradenstvo s.r.o.

Sídlo Mandatára:

Bratislavská 1617/27, 040 01 Košice

Štatutárny orgán:

JUDr. Marta Budišová

Registrácia:

Obchodný register
Okresný súd Košice, odd. Sro, Vložka číslo: 37722/V

Kontaktná osoba Mandatára na
konanie vo veci plnenia zmluvy:

JUDr. Marta Budišová

IČO:

48 259 900

DIČ/ IČ DPH:
Bankové spojenie:

212 010 6769
Tatra Banka, a.s.

IBAN:
Telefón/fax

SK69 1100 0000 0029 4600 8184
+421 905 490 863

e-mail

marbuVO1@gmail.com

Web
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PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.08.2018 Mandátnu zmluvu o „Komplexnom poradenstve v
oblasti verejného obstarávania k zabezpečeniu realizácie postupov zadávania podlimitných
zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou v stanovenom počte“ v zmysle § 566 a nasl.
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá bola
zverejnená dňa 31.08.2018 pod číslom 785/2018/DVO, nadobudla účinnosť dňa 01.09.2018 a
predmetom ktorej bolo „Komplexné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania k
zabezpečeniu realizácie postupov zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou
hodnotou v stanovenom počte (ďalej len ako „Zmluva“).
Čl. I
Touto dohodou o ukončení mandátnej zmluvy (ďalej len ako „Dohoda“) sa zmluvné
strany dohodli na ukončení Zmluvy v súlade s ČLÁNKOM V. odsek 2., ku dňu
14.12.2018.

1.

1.
1.1
1.2

1.3

P.č.
1.a)

Čl. II
Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu vysporiadajú
vzájomné vzťahy za týchto podmienok:
Zmluvný vzťah skončí dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody
Mandant vyplatí mandatárovi za výkony, ktoré preukázateľne vykonal do doby
uzavretia tejto Dohody a ktoré mandatár odsúhlasil celkovú odmenu 1 950,- Eur.
Rozsah výkonov mandatára je uvedený v prílohe č. 1 tejto Dohody a účastníci
zmluvného vzťahu ho považujú za konečný.
Na vyplatenie odmeny sa primerane použije postup podľa čl. III. bod 2.1 Zmluvy:

Predmet zákazky – postup zadávania
zákazky
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy
dopytu (Zadávanie podlimitnej zákazky bez
využitia elektronického trhoviska)

Stav pri ukončení
zmluvného vzťahu
Kompletná
dokumentácia po 1.
kontrole ex-ante

Cena
k úhrade
celkom
(EUR):
1 350 .-

Kompletné ukončenie

2.a)

3.

Národný koordinátor svätomariánskej púte
a kompletná
a Vedúci expert medzisektorovej skupiny
dokumentácia z postupu
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
zadávania zákazky

500.-

Konzultácie o možných
postupoch VO, bez
spracovania
dokumentácie

100 .-

Mediálna a marketingová kampaň Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia
elektronického trhoviska

Celková cena za poskytnuté služby pri ukončení
zmluvného vzťahu dohodou :
Mandatár nie je platcom DPH
1.4

1 950 .-

Mandatár je povinný Mandantovi odovzdať ku dňu vystavenia faktúry kompletnú
dokumentáciu zodpovedajúcu rozsahu, v ktorom bol zmluvný vzťah touto dohodou
ukončený.
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2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto Dohodou boli riadne oboznámené, nebola
uzatvorená v tiesni, ani za iných nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

3.

Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží dva rovnopisy.

4.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Na zverejnenie dohody sa vzťahuje § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.

V Prešove, dňa 07. 01. 2019

V Košiciach, dňa 07. 01. 2019

Mandant

Mandatár

v.r.
.................................................
PaedDr. Milan Majerský, PhD, v. r.

v.r.
................................................
JUDr. Marta Budišová v. r.

Príloha:
Rozsah výkonov mandatára odsúhlasených mandantom, ktoré mandatár vykonal do doby
podpísania tejto Dohody.

21.01.2019
Táto dohoda bola zverejnená dňa:
Táto dohoda nadobúda účinnosť dňa: 22.01.2019
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Príloha č. 1 k Dohode o ukončení mandátnej zmluvy

Rozsah výkonov mandatára odsúhlasených mandantom,
ktoré mandatár vykonal do doby podpísania Dohody o ukončení mandátnej zmluvy

Mandant:

Prešovský samosprávny kraj

Mandatár:

MARBU VO – poradenstvo s.r.o.

Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu (Zadávanie podlimitnej zákazky
bez využitia elektronického trhoviska)

1a)

Uskutočnené úkony:
•

•
•
•

•

•

•

vykonaný prieskum trhu pre určenie PHZ – dokumentácia odovzdaná (prieskum trhu
uskutočnený podľa návrhu ceny za celý predmet zákazky, rozdelený na jednotlivé
aktivity
záznam z určenia PHZ Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu – august
2018
opakované konzultácie a návrh na stanovenie podmienok účasti a požiadaviek na
predmet zákazky, návrh na určenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
vyhotovenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a vyhotovenie súťažných
podkladov – dokumenty v stave na predloženie na prvú ex-ante kontrolu pred
vyhlásením VO
navrhnuté a spracované vysvetlenia k zisteniam z výkonu ex-ante kontroly, ex-ante
kontrola bez zistení procesných nedostatkov, zistenia sa týkali hlavne:
stanovenia váhovosti kritéria ceny a kritéria skúsenosti (50 % /50%)
s odporúčajúcim charakterom (80 %/20%)
stanovenia požiadavky na referencie (2 + 2 +1 a objem) – navrhované
zmäkčenie referencií
požiadavky na expertov pre jednotlivé aktivity ,
zistenie – kritérium cena celkom , odporúčané kritérium cena na stranu
dokumentu, resp. cena za osobo/hodinu služby
V rámci spracovaného zistenia pripravené nové znenie dokumentov pri akceptovaní
z časti a úplne odporúčaní z ex-ante kontroly a to v dvoch variantoch pre jednotlivé
časti oznámenia o vyhlásení VO a súťažných podkladov.
Pripravený nový návrh na prieskum trhu pri cene za osobo/hodinu s predpokladaným
rozsahom stanoveného počtu hodín celkom a na jednotlivé aktivity - mandant v tomto
prieskume trhu ďalej nepokračoval.

2a) Národný koordinátor svätomariánskej púte a Vedúci expert medzisektorovej skupiny
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou

Uskutočnené úkony:
•
•

3a)

Konzultácie o obsahu opisu predmetu zákazky
Uskutočnenie prieskumu trhu pre určenie PHZ pre časť 1 a časť 2 – záznam
z určenia PHZ
• Spracovanie dokumentov pre zabezpečenie prieskumu trhu pre výber
poskytovateľa služby pre časť 1 a časť 2
• Spracovanie návrhu príkaznej zmluvy v celom rozsahu
• Uskutočnenie prieskumu trhu – výber poskytovateľa služby – odovzdanie
dokumentácie – pred podpísaním príkaznej zmluvy s úspešným uchádzačom
• Podklady pre prieskum trhu využité aj pre iné spolupracujúce subjekty

Mediálna a marketingová kampaň
•

Osobné opakované konzultácie k výberu príslušného postupu zadávania zákazky na
daný predmet, informácia o následkoch zistenia viažuceho sa k rozdeleniu predmetu
zákazky, možnosť uplatnenia autorských práv

V súvislosti s plnením predmetu zákazky mandatár absolvoval 10 pracovných ciest do sídla
mandanta za účelom vysvetľovania podmienok, postupov a koordinácie vzájomnej činnosti.
Samotný výkon služby – zabezpečenie konkrétnych postupov zadávania zákaziek bol
poznačený časovým sklzom v celom postupe spôsobeným čiastočne nejednoznačnými
požiadavkami na úpravu súťažných podkladov týkajúcich sa najmä váhovosti kritérií,
požiadaviek na referencie, spôsobu nacenenia predpokladanej hodnoty zákazky, ktoré vyplývali
z formulácie správy z kontroly ex-ante, ako aj meškaním na strane mandatára s predkladaním
dokumentov na odsúhlasenie mandantovi.

V Košiciach, 03. 01. 2019
Vyhotovila: JUDr. Marta Budišová – konateľka spoločnosti

V Prešove, 04. 01. 2019
Odsúhlasil: Ing. Anton Repka – vedúci oddelenia verejného obstarávania

