
DODATOK č. 1 
k Mandátnej zmluve zo dňa 04.11.2013 
uzavretá podľa § 566 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

medzi 
 

Názov : V.O.V.S., s.r.o. 

Zastúpená : Ing. Viera Sotníková 

Sídlo : M.M.Hodžu 6979/20, 960 01 Zvolen 

IČO : 45604738 

DIČ : 2023058829 

Zapísaný : 
V Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 18425/S 

Bankové spojenie : 2923839401, Tatra banka, a.s., pobočka Banská Bystrica 

 

 (ďalej len „poskytovateľ“ - mandatár). 
 

a 
 

Názov : Úrad priemyselného vlastníctva SR 

Zastúpená : Mgr. Ľuboš Knoth, predseda 

Sídlo : Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 

IČO : 30810787 

DIČ: 2021105724 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu 7000060734/8180 

(ďalej len „objednávateľ“ - mandant) 
 
 

Článok I. 
 

Týmto dodatkom sa menia nasledujúce články zmluvy z dôvodu zmeny Prílohy č. 1 – 
Špecifikácia predmetu zmluvy. 
 
 

Článok II. 
 

1. V článku I ods. 1. sa ruší doterajšie znenie ods. 1 a nahrádza sa nasledovným 
znením: 
 
,,1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa v súlade s cenovou ponukou zo     
      dňa 20.10.2013: 

- osobne zabezpečiť proces verejného obstarávania, ktorého špecifikácia 
(obsah a rozsah) tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.“  

 
2. V článku II ods. 1, 2, 3 a 4 sa ruší doterajšie znenie ods. 1, 2, 3 a 4 a nahrádza sa 

nasledovným znením: 
 
,,Zmluvná odmena poskytovateľa za poskytnuté služby je stanovená vo  
  výške 1 800,00 EUR, slovom: tisícosemsto EUR. Odmena pokrýva všetky  
  náklady poskytovateľa súvisiace s poskytovanými službami a je konečná.  
  Odmena bude poskytovateľovi uhradená po zrealizovaní verejného  
  obstarávania, vymedzeného v prílohe č. 1 a to na účet poskytovateľa na  



    základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom s lehotou splatnosti 14  
    dní. Poskytovateľ nie je platca DPH.   
    Zrealizovaním na tieto účely sa rozumie odovzdanie kompletnej dokumentácie  
    z verejného obstarávania.“ 

   
3. V článku III ods. 1 a 2 sa ruší doterajšie znenie ods. 1 a 2 a nahrádza sa 

nasledovným: 
 
,,Termín ukončenia procesu verejného obstarávania ako celku poskytovateľom je 
najneskôr do 30.04.2014.“ 

 
4. V článku IV sa ruší doterajšie znenie a nahrádza sa nasledovným: 

 
,,Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na protokolárnom odovzdaní kompletnej 
dokumentácie z verejného obstarávania v jednom origináli a v jednej fotokópii.“ 

 
5. V článku V sa slová ,,verejné obstarávania“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú 

slovami ,,verejné obstarávanie“. 
 

6. V článku VII ods. 4 sa vypúšťa písm. a) v celom znení. Súčasne sa ruší označenie 
písmena b).  
 

7. Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 
1 Špecifikácia predmetu zmluvy. 
 

8. V ostatných ustanoveniach ostáva mandátna zmluva bez zmien. 
 
 

Článok III. 
 

1. Tento dodatok nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia  
v Centrálnom registri zmlúv. 

 
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dva (2) 

vyhotovenia obdrží poskytovateľ – mandatár a dva (2) vyhotovenia obdrží 
objednávateľ – mandant. 

 
 
V Banskej Bystrici,  
 
 
 
Za objednávateľa mandanta :        
 
 
 
 
...................................................... 
             Mgr. Ľuboš Knoth 
                  predseda 

Za poskytovateľa mandatára: 
 
 
 
 

..................................................... 
Viera Sotníková 

konateľ 

 

 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy 
 

položka  mj počet 
mj 

cena/mj  suma bez 
DPH 

suma s  DPH 

Verejné obstarávanie  
zadávané podlimitným postupom/tovary 
(dodávka zemného plynu) 

celok  1 1 800,00 € 1 800,00 € - 

 
Rozsah služby pre každé verejné obstarávanie: 

� dohľad nad celým procesom verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy 
� posúdenie a návrh vhodných postupov vo verejnom obstarávaní 
� príprava podkladov na verejné obstarávanie 
� zabezpečenie prípravy a realizácie elektronickej aukcie/aukcií  
� zabezpečenie zasielania súťažných podkladov všetkým záujemcom (tlač 

a distribúcia súťažných podkladov) 
� zabezpečenie vybavovania žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov 

a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


