Dodatok č. 2
k
MANDÁTNEJ ZMLUVE
NA ZABEZPEČENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 566 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník) (ďalej len „dodatok č. 2")
uzatvorenú medzi:
Mandatár :
Obchodné meno:
ABYS Slovakia, s.r.o.
Sídlo :
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO :
35875593
DIČ :
2021797382
IČ DPH:
SK2021797382
Bankové spojenie : TATRA BANKA
Číslo účtu (IBAN) : SK57 1100 0000 0029 4445 9504
Štatutárny orgán:
Peter Šimeček, konateľ spoločnosti
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka
č.: 30658/B
(ďalej len „mandatár“)
a
Mandant:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Telefón:
Štatutárny orgán:
(ďalej len „mandant“)

Obec Olšovany
Olšovany 35, 044 19 Olšovany
00324574
2021244929
--------VUB banka a.s.
SK08 0200 0000 0026 7379 6655
+421
František Marcin, starosta obce

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k MANDÁTNEJ ZMLUVE uzatvorenej dňa
08.06.2020 /ďalej len zmluva/: týmto dodatkom sa menia / dopĺňajú:
Čl. IV bod 3 sa mení v tomto znení
Pôvodné znenie:

3.

Platby odmeny podľa bodu 1. tohto článku budú realizované nasledovne :

a.
prvá časť odmeny vo výške 750,00 € bez DPH z dohodnutej sumy pred vyhlásením
predmetného verejného obstarávania. Zmluvné strany sa dohodli, že k tomuto dátumu dochádza k
uskutočneniu čiastočného zdaniteľného plnenia a mandatárom bude vystavená faktúra – daňový
doklad.
b.
druhá časť odmeny vo výške 750,00 € bez DPH z dohodnutej sumy po ukončení procesu
verejného obstarávania a po schválení procesu verejného obstarávanie Riadiacim
(Sprostredkovateľským) Orgánom, alebo po zrušení verejného obstarávania na základe rozhodnutia
Mandanta. Zmluvné strany sa dohodli, že k tomuto dátumu dochádza k uskutočneniu čiastočného
zdaniteľného plnenia a mandatárom bude vystavená faktúra – daňový doklad

Nové znenie :
3.

Platby odmeny podľa bodu 1. tohto článku budú realizované nasledovne :

a.
prvá časť odmeny vo výške 750,00 € bez DPH z dohodnutej sumy pred vyhlásením
predmetného verejného obstarávania. Zmluvné strany sa dohodli, že k tomuto dátumu dochádza k
uskutočneniu čiastočného zdaniteľného plnenia a mandatárom bude vystavená faktúra – daňový
doklad.
b.
druhá časť odmeny vo výške 750,00 € bez DPH z dohodnutej sumy po ukončení procesu
verejného obstarávania a po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, alebo po zrušení verejného
obstarávania na základe rozhodnutia Mandanta. Zmluvné strany sa dohodli, že k tomuto dátumu
dochádza k uskutočneniu čiastočného zdaniteľného plnenia a mandatárom bude vystavená faktúra –
daňový doklad.
Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
V Bratislave 13.01.2022

........................................
za mandanta:
František Marcin
Starosta obce

........................................
za mandatára:
Peter Šimeček
konateľ spoločnosti

