
."*ť
ú$.;ý;Si;"f"{"6.-aq

^""*'$}r'Y:**{Jšb*

(.o.

Dodatok č. L
k Mandátnej zmluve č. l4l2010

uzavretej podl'a $ 566 a nasl. Zákona č. 51311991 Zb. obchodného zákonníka v platnom
znení

Mandant: obec Dojč
so sídlom: obecný úrad Dojč, Dojč 125, 906 02 Dojč
zastilpená: Bc. Katarína Jankovičová, starostka obce
ICO: 00 309 508
DIČ: 2021063693
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Senica
číslo účtu: 2601903001/5600
ďalej len,,mandant"

'ó{G

Mandatár:
so sídlom:
zastúpený:
ICO:
DIČ:
tČ optt:

a

TENDER PROFIT, s.r.o.
Pribinova 25,8I1 09 Bratislava
Mgr. Michal Reichelt, konateť
31 344 9r7
2020839249
sK2020839249

bankové spojenie: Tatra banka a's.
číslo účtu: 262718803411100
spoločnosť zapisaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro,

vložka číslo: 4573lB
ďalej len ''mandatár"

Preambula

Mandant amandatár uzavreli dřn 1I.02.2010 Mandátnu zmluvu č. l4l20l0 (ďalej len ,,Mandátna
zmluva'o) predmetom ktorej je činnosť mandatára spočívajúca v zabezpeěení postupu verejného
obstarávania podťa zÍkona č,. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o znene a doplnení
niektoných zikonov, kde mandant vystupuje ako verejný obstarávateť na ýber externého

manaŽmentu, dodávateťa na uskutočnenie stavebných prác a stavebného dozoru pre projekt:

,,Revitalizácia verejných priestranstiev obce Dojč" a kódom projektu ITMS NFP22I40I2037I
pričom mandatžr sa zaváztlje, že bude pre mandanta na jeho účet uskutočňovať za odplatu
ěinnosti uvedené v tejto zmluve a mandant sa zavázuje zaplatiť mandaťárovi za uvedenú činnosť
dohodnutú odmenu.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1. k Mandátnej zmluve č. l4/20I0 zo dňa

ll.02'2OI0,v ktorej sa dopíňa článok III. tejto Mandátnej zmluvy a to nasledovne:



Mandant sa zavázuje zaplatiť mandatárovi za všetky činnosti vykonané pre mandanta
podťa ělánku II. tejto zmluvy odmenu vo ýške 3.032,17 € (slovom: tritisíc tidsaťdva
17 lI00 Etx) (9I .347' 1 5 SK) vrátane DPH. odmena zahÍňa už všetky náklady mandatrárq

ktoré účelne vynaloží pri plnení svojich činností. DPH bude zÚčtovaná v súlade so
zákonom o DPH v znení neskorších predpisov.
odmena mandatára je v členení:
a. suma bez DPH vo ýške 2.548,04 € (slovom: dvetisíc páťstoštyridsaťosem 04/100

Eur) (76.762,25 SK)
suma DPH I9oÁ vo vyške 484'13 € (slovom: štyristoosemdesiatštyri 13/100 Eur)
(14.584,90 SK)
suma vrátane DPH vo ýške 3.032,17 € (slovom: tritisíc tridsaťdva 171100 Eur)
(91.347,15 SK)

2. Platba odmeny podťa bodu 1. tohto článku bude realizovaná:

a. 1.000,00 € (slovom: jedentisíc Eur) (30.126'00 SK) vrátane DPH, do 10

kalendiímych dní po vyhlásení verejnej sitaže vo Vestníku verejného obstarávania.
Zmluvné strany sa dohodli, že k tomuto dátumu dochádza k uskutočneniu
čiastočného zdaniteťného plnenia a mandatiírom bude vystavená faktúra - daňoý
doklad s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doruěenia mandantovi.
Prvá čiastková odmena mandatára je v členení:
1' suma bez DPH vo výške 840,34 € (slovom: osemstoštyridsať 341100 Eur)

(25.316,08 SK)
2. suma DPH 19% vo ýške I59,66 € (slovom: jednostopáťdesiatdeváť 661100 Eur)

(4.809,92 SK)
3. suma vrátane DPH vo vyške 1.000,00 € (slovom: jedentisíc Eur) (30.126'00 SK)

b. 2'032,77 € (slovom: dvetisíc tridsaťdva 17/100 Eur) (6I'22I'15 sK) vrátane DPH'
Nárok na vyplatenie vzniká mandatarovi ažpo nealizovaní verejného obstarávania a
odovzdaní kompletnej dokumentácie mandantovi týkajúcej sa verejného
obstarávania ' Zmluvné strany sa dohodli' že k uvedenému termínu bude mandatárom
vystavená faktúra _ daňoqý doklad s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia
mandantovi.
Druhá čiastková odmena mandatétra je v členení:
1. suma bez DPH vo ýške l.707,70 € (slovom: jedentisíc sedemstosedem 701100

Eur) (51.446,17 SK)
2. suma DPH 19% vo ýške 324,47 € (slovom: tristodvadsaťštyri 471100 Eur)

(9.774,98 SK)
3. suma vrátane DPH vo vyške2.032,17 € (slovom: dvetisíc tridsaťdva l7ll00 Eur)

(61.221,1s SK)

Za platbu odmeny podťa bodu 2. časti a) tohto článku sa mandatár zavázuje vykonať pre

mandanta prípravu tendrovej dokumentácie a vyhlásenie verejnej siťaže vo Vestníku verejného
obstarávania'
Na platbu odmeny podťa bodu 2. časti b) tohto článku vniká mandatárovi nrárok po ukončení
suťaŽe, priěom ukončením siťaže sa myslí zverejnenie yíťaza vo Vestníku verejného
obstarávania, pri verejných obstarávaniach ktor;ých výsledky sa nezverejňujú vo Vestníku
verejného obstarávania, vzniká mandatarovi nárok po odovzdaní celej originálnej dokumentácie
predmetného verej ného obstarávania mandantovi.

b.

c.



čtánot< III. Mandátnej zmluvy ,,odmena mandatára a jej splatnost"' sa fýmto dodatkom
ruší a nahrádza sa týmto noým znením.

čl uI.
odmena mandatára a jej splatnosť

1. Mandant sa zav'ánlje zaplatiť mandatárovi za všetky činnosti vykonané pre mandanta
podťa článku II. tejto zmluvy odmenu vo ýške 3.032,17 € (slovom:"tritisíc tridsaťdva
l7l100Eur) (9L347,15 SK) vrátute DPH. odmenazabÍňa už všetky náklady mandatáta,
ktoré účelne vynaloži pri plnení svojich činností. DPH bude zÚětovaná v súlade so
zákonom o DPH v zneni neskorších predpisov.
odmena mandatára je v ělenení:
a. suma bez DPH vo výške 2.548,04 € (slovom: dvetisíc páťstoštyridsaťosem 04lI00

Ew) (76.762,2s SK)
b' suma DPH I9%o vo vyške 484,13 € (slovom: štyristoosemdesiatštyri l3l100 Eur)

(14.584,90 SK)
c. suma vrátane DPH vo výške 3.032,17 € (slovom: tritisíc tridsaťdva 171100 Eur)

(91.347,15 SK)

2. Platba odmeny podťa bodu l. tohto článku bude realizovaná:

a. 1'000,00 € (slovom: jedentisíc Eur) (30.126,00 SK) vrátane DPH, do 10
kalendárnych dní po vyhlásení verejnej sitaže vo Vestníku verejného obstarávania.
Zmluvné strany sa dohodli, že k tomuto dátumu dochádza k uskutočneniu
ěiastočného zdaniteťného plnenia amandatárom bude vystavená faktúra - daňový
doklad s lehotou splatnosti 14 dni odo dňa doručenia mandantovi.
Prvá čiastková odmena mandatára je v členení:
1. suma bez DPH vo ýške 840,34 € (slovom: osemstoštyridsať 34i100 Eur)

(25.316,08 SK)
2' suma DPH 19% vo výške 159,66 € (slovom: jednostopáťdesiatdeváť 66/100 Eur)

(4.809,92 SK)
3. suma vrátarrc DPH vo ýške 1.000,00 € (slovom: jedentisíc Eur) (30'126'00 SK)

b. 2'032,17 € (slovom: dvetisíc tridsaťdva l7/I00 Eur) (6L22I'l5 SK) vrátane DPH.
Nrírok na vyplatenie vzniká mandatiárovi až po nealizovaní verejného obstarávania a
odovzdaní kompletnej dokumentácie mandantovi ýkajúcej sa verejného
obstarávania ' Zmluvné strany sa dohodli, že k uvedenému termínu bude mandatárom
vystavená faktúra - daňový doklad s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia
mandantovi.
Druhá čiastková odmena mandatára je v členení:
1. suma bez DPH vo výške l.707,70 € (slovom: jedentisíc sedemstosedem 70ll00

Eur)(5L446,17 SK)
2. suma DPH 19% vo ýške 324,47 € (slovom: tristodvadsaťštyri 47ll00 Eur)

(9.774,98 SK)
3. suma wátane DPH vo ýške2.032,17 € (slovom: dvetisíc tridsaťdva l7l100 Eur)

(61.221,15 SK)

Zaplatbu odmeny podťa bodu 2. časti a) tohto článku sa mandatár zavánlje vykonať pre
mandanta prípravu tendrovej dokumentácie a vyhlásenie verejnej sif aŽe vo Vestníku
verej ného obstarávania.



Na platbu odmeny podťa bodu 2. ěasti b) tohto článku vzniká mandatírovi nrírok po
ukončení siťaže, pričom ukončením siÍaže sa myslí zverejnenie viťaza vo Vestníku
verejného obstarávania, pri verejných obstarávaniach ktoqých ýsledky sa nezverejňujú
vo Vestníku verejného obstarávania, vzniká mandatárovi nárok po odovzdaní celej
originálnej dokumentácie predmetného verejného obstarávania mandantovi.

3. V prípade, ak mandant neuhradí odmenu podťa bodu 2. tohto ělánku zmluvy v uvedenej
lehote, je mandatár od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od mandanta úrok
z omeškania vo ýške 0,05 yo zakůdý deň omeškania ů do zaplateniaodmeny.

Zároveň sa zmluvné strany dohodli na doplnení článoku V. tejto Mandátnej zmluvy v Dodatku č.
1. k Mandátnej zmluve č. 14l20l0 zo dňa 1I'02'2010, v ktorej sa doplňa nasledovné:

Mandatár sa zav'ázuje strpieť ýkon kontroly/auditďoverovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a službami kedykoťvek počas platnosti a účinnosti Zm|uvy o pridelení
nenávratného finančného príspevku pre projekt: ,,Revitalizácia verejných priestranstiev
obce Dojč" a kódom projektu ITMS NFP22I40I2037I uzatvorenou medzi mandantom
a poskýovateťom NFP, oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
oprávnenými osobami na ýkon kontroly/auditďoverovania sú:
_ Poskytovateť a ním poverené osoby,
- Utvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán

a nimi poverené osoby,
- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Splnomocneni zástlpcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi

predpismi SR a ES.

Clánok V. Mandátnej zmluvy ,,Práva a povinnosti zmluvných strán" sa {ýmto dodatkom
ruší a nahrádza sa týmto novým znením.

cl. v.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Mandant je povinný věas poskytnúť podklady a informácie potrebné pre zabezpeěente
činností mandatára uvedených v čl. II' bod 1' tejto zmluvy.

Mandant v plnom rozsahu zodpovedá za dodanú projektovú dokumentáciu ako aj vykaz _
qímer, ktoré sú súčasťou ppdkladov a informácií potrebných pre zabezpečenie činností
mandatárauvedených v čl. II. bod 1. tejto zmluvy.

Mandatár je povinný postupovať pri uskutočňovaní činností v prospech mandanta s

odbomou starostlivosťou. Pokiať pri uskutočňovaní činností uvedených v čl. II' budú
potrebné odbomosti, ktoré mandatár nie je oprávnený vykonávať, mandant poveruje

2.

J.



4.

5.

mandatáÍa kzabezpeěeniu odborne spósobilej osoby, bez navýšenia odmeny uvedenej
v čl' il' tejto zmluvy'

Mandaúár sa zavázuje oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré ástil pri zaiaďovani
zá|eŽitosti v prospech mandanta, vykonať verejné obstarávanie avybrať najvhodnejšieho
dodávatel'a pre mandanta'

Mandatár je povinný postupovať pri vykonávaní činností podťa tejto zmluvy v súlade
spokynmi azáýmami mandanta aním poverených osÓb v rozsáhu predmetqých
zákonov.

Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o všethých údajoch, ktoré sú obsiahnuté
v dokumentoch tvoriacich predmet zmluvy, alebo o iných skutočnostiach s ktoými príde
pri plnení predmetu zmluvy do styku.

Mandatrár je povinný zachov|ávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktoých sa
dozvedel pri plnení tejto zrrrluvy alebo v súvislosti s jej plnením, a to aj po zániku tejto
zmluvy.

Mandatrír zodpovedá za všetky podklady, ktoré mu boli mandantom zverené na ýkon
činností uvedených v článku II. tejto zmluvy a po ukončení verejného obstarávania je
povinný ich mandantovi vrátiť'

Mandatiár zodpovedá v plnom rozsahu za sankciu, ktorá by bola uložená mandantovi na
zá|d'ade ýsledku kontroly procesu verejného obstarávania poskýovateťom NFP _
MVRR SR v rozsahu podťa čl. II. bod l., alebo Uradom pre verejné obstarávanie'

Mandatrár sazavázlje strpieť vykon kontroly/audittt/overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a službami kedykoťvek poěas platnosti a účinnosti Zm|wy o pridelení
nenávratného finančného príspevku pre projekt: ,'Revitalizácia verejných priestranstiev
obce Dojč" a kódom projektu ITMS NFP22140I2037I uzatvorenou medzi mandantom
a poslgrtovateťom NFP, oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
oprávnenými osobami na ýkon kontroly/auditďoverovania sú:
- Poskytovateť a ním poverené osoby,
- Utvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán

a nimi poverené osoby,
- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) aŽ d) v súlade s príslušnými právnymi

predpismi SR a ES.

Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými
stranami.

Všetky ostatné dojednania Mandátnej zmluvy zostávď1ú nezmenené.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.



3' Každý ďalší dodatok k zmluve móže byť vykonaný iba na základe vzájomnej dohody
oboch zmluvných strián písomnou formou a očíslovaním dodatku.

4.

5.

6.

V prípade, že zmluva nestanovuje inak,
príslušnými ustanoveniami obchodného
záv ázný mi právnymi predpi smi.

riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán
zákomika v platnom zneni a inými všeobecne

Tento Dodatok má 6 strán a je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú
stranu.

Zm|uvné strany naznak súhlasu s Dodatkom č.1., ho ako prejav svojej slobodnej a vážnej
vÓle, určite a nonlrriteťne' nie v tiesni a nie za nápadne neýhodných podmienolg
vlastnoručne podpisuj ú'

V Dojči, dňa 14.09'2010 V Bratislave, dňa 14.09.2010

Mgr. Michal Reichelt
konatel' spoločnosti

TENDER PROFII,s.r.o.
Pribinova 25, P.O.Box 34

810 11 BratislavaO6ec
DolČ

Jankovičová


