DODATOK č.1
k Mandátnej zmluve č. 2021042201
na vykonanie procesov verejného obstarávania , uzavretú v zmysle § 566 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
zo dňa 22.4.2021

Čl. 1. Zmluvné strany
1. Mandant:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ.:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Hajnáčka
Hlavné námestie 484
980 33 Hajnáčka
Ivan Poprocký, starosta obce
00318736
2021230145
VÚB Banka, a.s.
SK73 0200 0000 0028 5597 5259

2. Mandatár
Obchodné meno/Názov:
Sídlo:
Zapísaný:
V zastúpení:
IČO
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:

Pinkfreedom s.r.o.
Partizánska 138/131, 965 01 Žiar nad Hronom
Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29508/S
Ing. Adriana Ondríková, konateľka
50245376
2120253718
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK70 0900 0000 0051 6512 4098
+421 907 529 325

Čl.2. Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle článku 9 , ods. 9.2 uvedenej Mandátnej zmluvy
na uzatvorení Dodatku č.1 k Mandátnej zmluve č. 2021042201, uzatvorenej dňa
22.4.2021 / ďalej len zmluva/ v zmysle § 18 ods.1 písm. e) , zákona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, v tomto znení:
1. Článok 6 Odplata a platové podmienky sa bod 6.1. mení nasledovne
1. Odplata za predmet zmluvy zohľadňuje všetky náklady vzniknuté v súlade
s plnením čl.2 Zmluvy.

Celková cena: 1 450,00 EUR
Slovom: Jedentisícštyristopäťdesiat eur
Mandatár nie je platcom DPH.
Odplata za predmet zmluvy bude prerozdelená na jednotlivé verejné
obstarávania podľa Tabuľky1:
Tabuľka1

Názov verejného obstarávania
Stavebný dozor
Vybavenie dielne a skladu
IKT zariadenia
Nábytok a biela technika
Externý manažment
Spolu za všetky verejné obstarávania

Cena za verejné obstarávanie
125,00 EUR
400,00 EUR
400,00 EUR
400,00 EUR
125,00 EUR
1450,00 EUR

Čl.3. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
3. Tento dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
na internetovej stránke objednávateľa a po doručení správy z ex post kontroly
t.j. odsúhlasení procesu Verejného obstarávania, Riadiacim orgánom (resp. SORO).
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých
objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie.

poskytovateľ aj

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č.1, je zrozumiteľným a určitým
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť je neplatnosť, na znak čoho
pripájajú svoje podpisy.
V Hajnáčke, dňa 09.06.2021

______________________
za Mandatára
Ing. Adriana Ondríková

______________________
za Mandanta
Ivan Poprocký

