.iedohodnú inak .
.;.4.

Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné
právne predpisy, STN, východiskové podklady mandanta, odovzdané ku dňu uzavretia
tejto zmluvy, zápisy a dohody zmluvných strán na štatutárnej úrovni, ako aj vyjadrenia
verejnoprávnych orgánov a organizácií.

5.5.

Mandatárom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade
s ustanovením § 71 zák. Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. V opačnom prípade má mandant právo vrátiť ju mandatárovi na doplnenie
s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne
plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry

5.6.

Lehota splatnosti faktúr je 15 dní od ich doručenia mandantovi.

5.7.

Mandant neposkytne mandatárovi preddavok.
Čl. VI
Spolupôsobenie a podklady mandanta

6.1

Predmet plnenia tejto zmluvy mandatár vykoná podl'a:
•
•
•

predloženej projektovej dokumentácie,
zmluvy o dielo so zhotoviteľom v znení jej dodatkov,
pokynov mandanta (počas trvania zmluvy).

6.2

Mandant písomne oznámi mandatárovi termín odovzdania staveniska zhotovitel'ovi
a odovzdá mandantovi jedno paré projektovej dokumentácie, kópiu zmluvy o dielo na
realizáciu stavby vrátane položkového rozpočtu.

6.3

V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne
potrebnom poskytne mandatárovi spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich
údajov, spresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandatárovi do 7 dní od jeho vyžiadania.
Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade spolupôsobenia, ktoré nemôže
mandant zaobstarať vlastnými silami.

6.4

Mandatár bez zbytočného odkladu upozorní mandanta na nevhodné pokyny, ktoré mu
mandant dal na splnenie predmetu zmluvy.

6.5

Mandatár je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať mandant. Mandant minimálne 5
pracovných dní vopred písomne oznámi mandatárovi ich presný termín.
Čl. VII
Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1

Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta, dohodnuté touto zmluvou, budú
vykonané podľa tejto zmluvy.

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 ňu písomne upozornil mandanta a ten na ich použití trval.

7.3

Mandant je oprávnený reklamovať vady na predmete plnenia podľa tejto zmluvy
najneskôr do 24 mesiacov od skončenia preberacieho konania stavby, a to výlučne
písomnou formou do rúk mandatára.

7.4

Mandatár je povinný nahradiť škodu spôsobenú
vyplývajúcich z čl. II tejto zmluvy.
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