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Dodatok č. 1
K MANDÁTNEJ ZMLUVE
zo dňa 30.03.2010
na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania
uzavretá podl'a § 566 až § 576 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení
neskorších predpisov na predmet zákazky:
" Dobudovanie

celoobecnej

kanalizácie

v obci Pohranice"

Čl. I
Zmluvné strany
Mandant:

Obec:
Zastúpená:
Sídlo:

IČO:
DiČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Pohranice
Bc. Ladislav Hajdu, Starosta obce
Pohranice 185, 951 01 Pohranice
OO 308 382
2021252772
Dexia banka
Predfinancovanie: 0985171006/5600
Refundácia: 0985170003/5600

a
Mandatár:

EUROPROJECT & TENDER s.r.o.
Zastúpená:
Máriou Šulekovou , konatel'kou spoločnosti
sídlo:
Pri Bielom kríži 14, 831 02 Bratislava
IČO:
43 941 907
IČ DPH:
SK2022525087
Bankové spojenie:
TATRA BANKA a.s. Bratislava
Číslo účtu:
2627084497/1100
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 50124/B

Čl. II.
Odmeňovanie mandatára
2.1
Na základe zákona Č. 490/2010 Z.z. z 30. novembra 2010, sa mení a doplňa zákon Č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, upravuje sa v
Článku IV. Odmeňovanie mandatára.
Za poskytované služby, určené v článku II. sa mandant zaväzuje na základe dohody
zaplatiť mandatárovi dohodnutú jednorázovú odplatu vo výške 6 000,00 EUR s DPH
Celková suma spolu s DPH:
Z toho DPH 20%
Suma bez DPH:

6000,00 EUR
1 000,00 EUR
5000,00 EUR

Mandatár je platitel'om DPH. Mandant nie je platitel'om DPH.

Ostatné ujednania

ČI. III.
a záverečné

ustanovenia

3.1
Mandatár prehlasuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho
s dodávaným
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim
orgánom a verejným obstarávateľom/ konečným prijímateľom pomoci a oprávneným
osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
• Poskytovateľ a ním poverené osoby,
• Útvar 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."
3.2
Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní mandant
obdrží dva rovnopisy a mandatár jeden rovnopis.

3.3
Ostatné ustanovenia článkov zostávajú nezmenené.
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