
Dodatok č. 1
k

Mandátnej zmluve zo dňa 29.10.2018
na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania 

uzavretá podľa § 566 až § 576 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších
predpisov

Zmluvné strany:
Mandant:               Obec Dedinky
Sídlo: Dedinky č. 79, 049 73 Dedinky
IČO: 00 328 171
DIČ: 2020961228
Zastúpená: Milan Červenka, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN: SK06 5600 0000 0075 2452 2004
(ďalej len „Mandant“)
                                 

Mandatár: PRO – TENDER s. r. o.
sídlo: Smetanova 9, 040 01 Košice
zastúpená: PhDr. Peter Hložný, MPH – konateľ
IČO: 36 591 084
DIČ: 2021970423
IČ DPH: SK2021970423
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2622065078/1100
IBAN kód: SK2411000000002622065078
SWIFT (BIC) kód: TATRSKBX
Tel.: 055/2861 256
Mobil: 0905 868 882
E-mail: protender@protender.sk
URL: www.protender.sk
Označenie registra: Okresný súd Košice I., oddiel Sro., vložka č. 16338/V                    
(ďalej len „Mandatár“)

Čl. I
Účel dodatku

1. Účelom tohto dodatku je zmena rozsahu poskytovaných služieb definovaných v článku I. Predmet
zmluvy, bod 2, ktorý sa rozširuje o nasledovné:
V  rámci  úkonov  po  uzatvorení  Zmluvy  s úspešným  uchádzačom  mandatár  v prípade  potreby
zabezpečí nasledovný rozsah činností:

- v prípade uzatvorenia Dodatku k Zmluve o dielo zo dielo zo dňa 11.02.2019, ktorú má mandant
uzatvorenú  s úspešným uchádzačom:  Michálek  s.r.o.,  Čáslavská  52  ,  537  01  Chrudim IV,
Česká  republika,  mandatár  zabezpečí  spracovanie  a elektronické  zaslanie  OZNÁMENIA  O
ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY na zverejnenie do Vestníka verejného obstarávania
ako  aj  zverejnenie  predmetného  Dodatku  v profile  verejného  obstarávateľa  na  internetovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Ku dňu uzatvorenia tohto Dodatku mandant uzatvoril 7
dodatkov k Zmluve o dielo zo dielo zo dňa 11.02.2019,
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- osobnú účasť zástupcu mandatára na kontrolných dňoch, v prípade ak takéto bude organizovať
poskytovateľ nenávratného finančného príspevku.

2. Účelom tohto dodatku je zmena termínu plnenia definovaného v článku IU. Čas plnenia, bod 1,
ktorý sa mení nasledovné:
1) Mandatár sa zaväzuje uskutočniť verejné obstarávanie tak, aby bol dodržaný  predpokladaný

termín ukončenia: do  31.12.2021
3. Účelom tohto dodatku je zmena výšky zmluvnej odplaty za uskutočnenie verejného obstarávania

definovanej v článku IV. Odplata a platobné podmienky, bod 2, ktorý sa mení nasledovné.
2) Odplata je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 3 850,- EUR bez DPH, 770,- EUR DPH,

spolu 4 620,00 (slovom štyritisíc šesťstodvadsať EUR) s DPH.  
Dohodnutá  odplata  bude  uhradená  mandatárovi  po  vykonaní  a preukázateľnej  realizácii
verejného obstarávania formou nepeňažného plnenia nasledovne:
a) Mandant zabezpečí  pre mandatára voľný a bezplatný vstup na lanovú dráhu Dedinky –

Geravy (obojsmerný lístok).
b) Počet vstupov: 385 (predpokladaná cena jednej jazdy je 10,- EUR),
c) Mandant  zabezpečí  prostredníctvom pokladne nástupnej  a výstupnej  stanice  sledovanie

a výdaj lístkov tak, aby bolo možné sledovať čerpanie nepeňažného plnenia.

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim  po  dni  jeho  prvého  zverejnenia  v  zmysle  ustanovenia  §  47a  Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 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. 

2. Zmluvné strany  berú  na  vedomie,  že  tento  Dodatok  č.  1  podlieha  zverejneniu  podľa 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 a s jeho zverejnením vyjadrujú súhlas

3. Dodatok č. 1 sa uzatvára na základe § 18, ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. b) zákona 343/2015
zákona  o  verejnom  obstarávaní  v  znení  neskorších  predpisov,  kde  zmena  pôvodnej  zmluvy
vyplynula z potreby doplnenia rozsahu služieb, ktoré sú nevyhnutné a zároveň nie sú zahrnuté do
pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zmluvný partner  .

4. Ostatné  ustanovenia  Mandátnej  zmluvy  zo  dňa  29.10.2018,  ktoré  nie  sú  týmto  Dodatkom č.  1
dotknuté, zostávajú bezo zmien v platnosti

5. Práva a povinnosti  oboch zmluvných strán,  pokiaľ  nie  sú zmluvou výslovne upravené,  riadia  sa
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán sú určené po dva
rovnopisy.

7. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi  podpismi potvrdzujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony,
zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená, zmluvu si pozorne prečítali a jej obsahu porozumeli.

V Dedinkách,  dňa 23.09.2021 V Košiciach,  dňa 20.09.2021

Mandant: Mandatár: 

................................................ .......................................................
Milan Červenka PhDr. Peter Hložný, MPH
starosta obce konateľ


