Čl. III
Čas plnenia
3.1

Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu čl. II tejto zmluvy v termíne od
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi (8.9.20015), do splnenia predmetu zmluvy.

3.2

Predmet zmluvy sa považuje za splnený:
3.2.1

protokolárnym odovzdaním a prevzatím stavby od jej zhotovitel'a,

3.2.2

odstránením všetkých vád a nedorobkov nebrániacich užívaniu stavby.

3.3

Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky, aby mandatár mohol činnosti v rozsahu čl. II
tejto zmluvy riadne a včas plniť. Po dobu preukázatel'ného omeškania mandanta
s poskytnutím spolupôsobenia,
nie je mandatár v omeškaní s plnením predmetu
zmluvy.

3.4

V prípade prerušenia stavebných prác zhotovitel'om,
prerušiť plnenie tejto zmluvy po dobu tohto prerušenia.

3.5

Mandatár je povinný bez meškania písomne informovať mandanta o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu predmetu zmluvy.

3.6

Pri prediženi realizácie stavby o viac ako 6 mesiacov, zmluvné podmienky
zmluvnými stranami sa upravia na základe dohody dodatkom k tejto zmluve.

sa zmluvné

strany zaväzujú
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Čl. IV
Odplata
4.1

Výška odplaty mandatára za realizáciu predmetu zmluvy špecifikovaného
stanovená dohodou zmluvných strán vo výške
Cena za predmet zmluvy podl'a bodu 2.1
Slovom: dvetisícštyristopäťdesiat
Mandatár nie je platcom DPH

4.2
4.3

4.4

v čl. II je

2450,00 eur

eur

Výška odplaty mandatára je stanovená dohodou v zmysle zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Vodplate
dohodnutej
v bode 4.1 sú zahrnuté
všetky
náklady
(cestovné,
telekomunikačné
poplatky apod.)
mandatára, ktoré v súvislosti s poskytovaním
odbornej pomoci a služieb podl'a tejto zmluvy vynaloží.
Výška odplaty je vypočítaná zo Sadzobníka UNIKA 2013 a mandatár z vypočítanej
minimálnej odplaty ešte poskytol zl'avu.
Platobné podmienky

5.1.

Platby počas realizácie predmetu zmluvy bude mandant
základe mandatárom vyhotovených a predložených faktúr.

5.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia sa bude vykonávať vždy následne po
predložení faktúry zhotovitel'om investičnej akcie. Fakturovaná suma bude v takom
istom pomere z dohodnutej ceny
Mandatára, v akom pomere bude zhotovitel'
fakturovať za vykonané práce a dodávky z celkovej svojej
ceny (diela) investičnej
akcie.

5.3.

Pri omeškaní mandanta s úhradou faktúry môže mandatár požadovať zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
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