Číslo zmluvy mandanta 2021-0102-1152320

MANDÁ TI'\ A Z.."\1LUVA O PRIAM0:\1 ZASTUPOVANÍ
MANDAI\TA V COLNOM KONANÍ

BA l DCM l oS-ot./ t 1
Clánok l .
Zmluvné strany
1.1 Mandatár: DCM, spol. sr. o.
Fraňa Mráza č. 15
010 01 ŽILINA
Zastúpený: Milan Fiťma ·konateľ
IČO: 36 402 621
DIČ: 2021602891
IČ DPH : SK2021602891
(v ďalšom texte len "mandatáŕ')
1.2 Mandant: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
zastúpený: Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva
Marián Širanec, MBA, podpredseda predstavenstva
IČO: 35829141
DIČ: 2020261342
IČ DPH:SK2020261342
( v ďalšom texte len "mandant" )

Článok ll.
Predmet a účel zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je priame zastupovanie mandanta v colnom konaní v zmysle
ustanovenia Colného zákona č. 199/2004 Z.z. a to v mene a na účet mandanta.
2.2 Priamym zastupovaním sa rozumie vyhotovenie všetkých dokladov a vykonávanie
všetkých úkonov potrebných k colnému konaniu, ako je napr. vypracovanie a podanie
colného vyhlásenia, zabezpečenie colného dlhu vrátane cla, dane z pridanej
hodnoty a iných poplatkov vymeraných colnými orgánmi, následné kontroly.
Článok 111.
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Mandatár je povinný postupovať v colnom konaní v súlade s Colným
zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s podmienkami stanovenými
touto zmluvou.

3.2 Mandatár sa zaväzuje čo najvhodnejšie zariaďovať colné záležitosti
mandanta s odbornou a osobitnou starostlivosťou, podra pokynov mandanta a v súlade
s jeho obchodnými záujmami.
3.3 Mandatár vo vzťahu k tretfm osobám bez osobitnej dohody nevystupuje ako
spoluviazaný alebo ručiteľ za splnenie záväzkov mandanta.
3.4 Mandatár sa zaväzuje najmä:
vyhotoviť všetky podklady potrebné k podaniu colného vyhlásenia
konať v mene a na účet mandanta v zmysle ustanovení Colného zákona a
vykonávacích predpisov k nemu
zabezpečiť ručením colný dlh, ktorý vznikne prepustením tovaru do navrhovaného
režimu za podmienok určených v článku V tejto zmluvy.
3.5 Mandant sa zaväzuje najmä:
udeliť plnú moc, ktorá tvorí prílohu č. 1 - súčasť tejto zmluvy
oznámiť mandatárovi režim, do ktorého navrhuje tovar prepustiť
poskytnúť
mandatáro vi súčinnosť a podklady, v ktorých budú
pravdivé a jednoznačné všetky údaje, potrebné k podaniu colného
vyhlásenia .
3.6 Mandant znáša všetky prípadné následky a sankcie v dôsledku poskytnutia
neúplných, nepravdivých a nejednoznačných podkladov a informácií, avšak v jednotlivých
prípadoch mandatár na chyby písomne upozorni mandanta.
3.7 Pokiaľ mandant nenavrhne mandatárovi žiadny režim , do ktorého má byť tovar
prepustený, má sa za to, že pri prijímaní tovaru je potrebné pred ložiť návrh na prepustenie
do varného obehu, pri odoslaní tovaru do režimu vývoz a mandant výslovne súhlasi, aby
v týchto prípadoch mandatár vychádzal z dokladov priložených k zásielke.

Článok IV.
Zabezpečenie

colného dlhu

4.1 V stanovenom čase je mandant povinný uhradiť colný dlh na
variabilného symbolu vyznačeného na doklade.

účet

4.2 Doklad o uhradení colného dlhu musi mandant odovzdať mandatárovi
tento mohol navrhnúť colnici ukončenie colného konania.

colnice podra
včas

tak, aby

4.3 Ak omeškanie predloženia výpisu zavinila banka, prípadne iný peňažný ústav,
mandant je povinný preukázať sa príkazom k úhrade predmetného dlhu
podaným v stanovenej lehote. Tento postup použije mandant len v krajnom prípade.
4.4 Mandatár sa zaväzuje a berie na seba zodpovednosť, že vzniknutý colný dlh bude
uhradený do 8 - ich dni od prijatia colného vyhlásenia.

Článok V.
Dohoda o odmene a platobný styk

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za služby uvedené v čl. ll Mandátnej zmluvy bude platiť
mandant spoločnosti MEGRA, s.r.o. na základe Zmluvy o poskytovaní služieb.

Článok Vl.
Finančná

disciplína

6.1 Pri zabezpečovaní colného dlhu sa mandatár stáva spolu s mandantom voči colným
orgánom spoločným a nerozdielnym dlžníkom. Z tohto dôvodu sa mandant zav~zuje
dodržiavať platobnú disciplínu a to voči colným orgánom tak i vo vzťahu k mandantárovi,
čo znamená, že bude v~etky platby realizovať v stanovených alebo dohodnutýc
h
termínoch, prípadne lehotách.
6.2 Mandant sa zaväzuje v prípade priamych platieb na účet colných orgánov
hodnoverným spôsobom preukazovať mandantárovi zaplatenie colných dlhov v lehote
splatnosti a predkladať mu doklady o tom tak, aby tento mohol navrhnúť colnici ukončenie
colného konania .
6.3 Mandant vyhlasuje, že svoje záväzky z tejto zmluvy vrátane uhradených faktúr
mandantára splni dobrovol'ne.
6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov mandanta, ktoré sa
týkajú finančnej disciplíny (predchádzajúce body 6.1, 6.2 a 6.3) a ďalších jeho povinností
(body 3.5, 3.6 a 3.7) je mandatár oprávnený:
odmietnuť zastupovať mandanta v colnom konaní po písomnom upozornení
vypovedať zmluvu v 30 - dňovej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť dňom
oznámenia písomnej výpovede mandantovi.
Článok VIl .
Ostatné zjednania

7.1 V prípade, ak mandant nebude poskytovať súčinnosť podfa bodu 3.5 tejto zmluvy, je
mandatár oprávnený uskladniť tovar mandanta vo verejnom colnom sklade.
7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky z tejto zmluvy
a prehlasujú , že nebudú konať na ujmu druhej strany.

včas

dobrovoľne,

riadne a

7.3 Obidve zmluvné strany môžu túto zmluvu z akýchkoľvek dôvodov vypovedať v 30dňovej výpovednej lehote, ktorá začína
plynúť dňom oznámenia písomnej výpovede
druhej strany.

Článok VIli.
Záverečné ustanove nia

8.1 Táto zmluva je platná a

účinná dňom

jej podpísania obidvoma zmluvným i stranami.

8.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2021 .
8.3 Táto zmluva sa môže zrušiť, meniť alebo doplňovať dohodou zmluvných strán formou
plsomnéh o dodatku.
8.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre každú zmluvnú
stranu.
8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednáv ky
a faktúry vyplýva z§ 5a a Sb zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informáciO v znení neskoršíc h
predpisov . Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnost i a
osobných údajov, ochrana obchodné ho tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k
informáciám, ktoré zverejnenie obmedzu jú , alebo vylučujú. Tým nie je dotknuté
ustanovenie bodu 8.1. tejto Zmluvy.

8.6

Súčasťou

tejto zmluvy je plná moc udelená mandatárovi mandanto m. a výpis

z Obchodného registra.

V Bratislave dňa
Mandatá r:

Mandan t:

Ing. 1-'eter Dovhun
predseda predstavenstva

red~ Si~:~· MBA

podp/

prei

venstva

