Dodatok č. 2
k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 09.02.2016
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

I.
Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Právna forma:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Mestisko
obec
Mestisko 6, 090 41 Mestisko
Stanislav Baka, starosta
Stanislav Baka
starosta@mestisko.sk, 054 / 752 15 98
00 330 736
2020808790
VÚB, a.s.
SK37 0200 0000 0000 2602 6612

1.2

Poskytovateľ:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „poskytovateľ“)

MEDIINVEST, s.r.o.
Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš
spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Dana Jenčová, MBA - konateľ
sekretariatmediinvest@mediinvest.sk, 0948 174 346
44 555 890
2022741611
VÚB a.s., Prešov
2553035851/0200

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa
09.02.2016 (ďalej len „zmluva“) v nasledovnom znení:

II.
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že článok VII. zmluvy sa mení nasledovne:
„7.1Cena za poskytnuté služby v rozsahu podľa článku IV. tejto zmluvy je výsledkom procesu verejného
obstarávania na predmet zákazky, ktorým bolo poradenstvo v oblasti environmentálnej
a ekonomickej udržateľnosti projektu ako oprávnený výdavok v zmysle výzvy č. 13/PRV/2015
v rámci projektu z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, pre opatrenie: 7 – Základné služby a
obnova dedín vo vidieckych oblastiach, 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z
obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, aktivita č. 1. Zmluvná cena predstavuje cenu
najvýhodnejšej cenovej ponuky predloženej v rámci procesu verejného obstarávania
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realizovaného v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
P. č.

Špecifikácia predmetu zmluvy

Poradenstvo v oblasti
environmentálnej a ekonomickej
udržateľnosti projektu
*Poskytovateľ je platcom DPH.

Cena v EUR
bez DPH

Výška
DPH

Celková cena v EUR
s DPH*

3 666,66

733,34

4 400,-

7.1.a

7.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvy dôjde k potrebe
zasielania prípadnej dokumentácie poštovou prepravou, náklady na ňu sú zahrnuté v cene za
poskytnutie služieb v bode 7.1 zmluvy. Poštová preprava dokumentácie bude realizovaná v mene
objednávateľa na náklady poskytovateľa.“

III.
Záverečné ustanovenia
3.1

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.

3.2

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku č. 2 objednávateľom na jeho webovej stránke.

3.3

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
podpise dva rovnopisy.

3.4

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

V Prešove dňa 17.09.2018
Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

....................................................
Ing. Dana Jenčová, MBA
konateľ MEDIINVEST, s.r.o.

....................................................
Stanislav Baka
starosta obce Mestisko
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