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uzatvorený v zmysle § 566 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len" Obchodný zákonník") medzi:

ČlánokI
l. Mandant:
Názov:
MESTO PREŠOV
Adresa:
Hlavná 73,08001 Prešov
Zastúpený:
Ing. Andrea Turčanová, primátorka 111 esta
primatorka(a),presov. sk
mailová adresa:
IČO:
OO 327 646
DIČ:
2021225679
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: IBAN:
SK05 1111 00000066 1991 1008
SWIFT kód BIC:
UNCRSKBX
za Mandanta vo veciach zmluvných kontaktné osoby:
prednostka:
Doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD., tel: 051/3100 109
v technických veciach
(ďalej len "mandant")
a
2. Mandatár:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
mailová adresa:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu: !BAN:

LASACHI, s.r.o.
Volgogradská 9,080 Ol Prešov
JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura
lasachlsro@gmail.com
46545727
2023497784
SK2023497784
SLSP a.s., Bratislava
SK1909000000005027091494

(ďalej len "mandatár")
(ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany")
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Zmluvné strany uzavreli dňa 01.06.2020 mandátnu zmluvu, predmetom ktorej bol záväzok
mandatára zabezpečiť a vykonať pre mandanta komplexnú realizáciu verejného obstarávania (ďalej len
"verejné obstarávanie"), t. j. poskytnutie odborných služieb v oblasti zabezpečenia procesu a postupu
verejného obstarávania v súlade so zákonom Č. 343/2015 Z. z. o verejnom . obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom
obstarávaní"), smernice mesta Prešov č. 1/2019 zo dľí.a 19.02.2019 "Verejné obstarávanie
v podmienkach mesta Prešov" (ďalej len "smernica primátora") za podmienok ďalej určených v tejto
zmluve a poskytovať poradenské služby pre zabezpečenie zákazky: Zabezpečenie realizácie procesu
verejného obstarávania pre verejného obstarávatel'a mesto Prešov (ďalej len "zákazka") a záväzok
Mandanta poskytnúť odmenu za túto činnosť podľa článku 2 tejto zmluvy. Predmetom zákazky je:
poskytovanie komplexných služieb verejného obstarávania nadlimitných a podlimitných zákaziek,
súťaží návrhov a zabezpečovanie celého procesu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ktorým
je Mesto Prešov po dobu 12 mesiacov odo dľí.a podpísania zmluvy.
Predpokladaný celkový počet zákaziek, ktoré sú predmetom zákazky na 12 mesiacov od podpísania
zmluvy:
a) nadlimitné zákazky: 2
b) podlimitné zákazky: 6
Takto stanovený počet jednotlivých zákaziek nie je pre mandatára nárokovateľný a pre
mandanta povinný. Mandant si vyhradzuje právo stanoviť počet (nie viac ako predpokladaný počet)
zákaziek podľa vlastných potrieb, s čím mandatár súhlasí. Konkrétna nadlimitná alebo podlimitná
zákazka bude mandantom stanovená a jej realizácia dohodnutá vo forme písomného dodatku k tejto
zmluve. V predmetnom dodatku budú upravené aj povinnosti mandanta podľa druhu zákazky
a zvoleného procesu verejného obstarávania a dohodnutá miera spolupráce s mandatárom (ďalej len
"zmluva").
Na základe ustanovení pôvodnej mandátnej zmluvy
k zmluve, ktorým sa zmluva mení a doplňa takto:

zmluvné strany uzavreli tento dodatok

Článok II
Predmet dodatku
1. Predmetom tohto dodatku je záväzok mandatára vykonať a zabezpečiť pre mandanta komplexnú
realizáciu verejného obstarávania, t.j. poskytnutie odborných služieb v oblasti zabezpečenia procesu
a postupu verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, smernice primátora
za podmienok ďalej určených v tomto dodatku a zmluve, poskytovať poradenské služby pre
zabezpečenie nadlimitnej zákazky: "Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Prešov" (ďalej
aj len "zákazka") a záväzok mandanta poskytnúť odmenu za túto činnosť.
Predmetom zákazky je: poskytovanie komplexných služieb verejného obstarávania zabezpečovanie
celého procesu podľa ustanovení tohto dodatku a zmluvy a požiadaviek verejného obstarávateľa,
ktorým je Mesto Prešov.
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2. Mandatár je obchodnou spoločnosťou, založenou podľa práva platného na území Slovenskej
republiky, ktorá disponuje skúsenosťami a odbornými schopnosťami v oblasti verejného
obstarávania. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli, že mandatár v mene
mandanta a na jeho účet zabezpečí a vykoná komplexnú realizáciu verejného obstarávania a to
v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovenýchv pôvodnej mandátnej zmluve a tomto dodatku.
V zmysle takto stanovených záväzkov a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, mandatár vykoná a zabezpečí komplexn)' proces verejného obstarávania, vykoná
a zabezpečí komplexnú administráciu postupu na predmet zákazky: "Naldadanie s komunálnymi
odpadmi v meste Prešov".

Článok III
Odmena Mandatára a platové podmienky

1. Odmena mandatáraje: 4 800,- EUR s DPH (slovom "štyritisícosemsto"EUR s DPH) za vykonanie
tohto jedného procesu verejného obstarávania podľa tohto dodatku a zmluvy. Takto dohodnutá
odmenaje pevná a nemenná počas platnosti tohto dodatku k zmluve. Vyplatenie takto dohodnutej
odmeny pre mandatára je podmienené vykonaním všetkých úkonov mandatárom podľa tohto
dodatku a zmluvy a zákona o verejnom obstarávaní pre zákazku: "Naldadanie s komunálnymi
odpadmi v meste Prešov".

Článok IV
Ukončenie dodatku

1. Tento dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu vykonania celého procesu verejného obstarávaniapre
zákazku: "Naldadania s komunálnymi odpadmi v meste Prešov" podľa ustanovení tohto dodatku
a zmluvy.
2. Zmluvu v zneníjej dodatkuje možné ukončiť dohodouzmluvných strán.
3. Zmluvu v znení jej dodatku môže mandant vypovedať. Výpoveď si vyžaduje písomnú formu aje
účinná ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúcehopo mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane, ak z výpovede nevyplývainý čas.
4. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára plniť povinnosti podľa tohto dodatku
k pôvodnej mandátne] zmluve, okrem povinnosti ktoré mu vyplývajú z už začatého procesu
verejného obstarávania ak vo výpovedi nie je uvedené inak. Pokiaľ by prerušením činností
mandatára hrozila mandantovi škoda, je mandatár povinný ho upozorniť na takúto hrozbu spolu
s návrhom nevyhnutných opatrení na jej odvrátenie a tieto v prípade písomného požiadania
mandanta aj vykonať, ak to mandant aj pri vynaloženípotrebnéhoúsilia nebude môcť vykonať sám.
5. Mandant si vyhradzuje právo odstúpenia od tohto dodatku k zmluve z akýchkoľvek dôvodov
porušenia tohto dodatku a zmluvy na strane mandatára. Odstúpenieje účinné dňom doručeniajeho
písomného vyhotovenia do sídla mandatára. Pre prípad odstúpenia mandanta od tohto dodatku
k pôvodnej mandátnej zmluve z dôvodov jeho porušenia, ako aj porušenia pôvodnej mandátnej
zmluvy na strane mandatára, tento stráca nárok na odmenu a zaväzuje sa nahradiť mandantovi
všetku reálne vzniknutú škodu, spôsobenúporušenímsvojich stanovenýchpovinností.
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6. Mandatár je povinný odovzdať mandantovi všetky písomnosti, ktoré prevzal od mandanta, alebo
ktoré mu boli doručené ako zástupcovi mandanta v súvislosti so splnením povinností podľa tohto
dodatku, najneskôr do 15 dní od ukončenia činnosti podľa tohto dodatku.

II.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v 5 vyhotoveniach, z ktorého mandatár obdrží
2 vyhotovenia a mandant 3 vyhotovenia.
2. Vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené týmto dodatkom zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a že tento
vyjadruje ich slobodnú vôľu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Zmena tohto dodatku je možná len so súhlasom oboch strán, a to písonmou formou.
5. Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 47a a nasl.
Občianskeho zákonníka vplatnom znení a § Sa zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Tento dodatok k pôvodnej mandátnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárny mi
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa
§ Sa zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka
v platnom znení.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s týmto dodatkom bude
prebiehať v písomnej forme predovšetkým elektronicky prostredníctvom e-mailu, prípadne
prostredníctvom pošty. Kontaktné údaje pre komunikáciu zmluvných strán sú uvedené v záhlaví
tejto zmluvy. Na základe vzájomnej dohody si zmluvné strany môžu posielať elektronicky aj
písomnosti, na ktoré platí doručovanie podľa článku 8 zmluvy, pokiaľ to ich povaha a obsah
umožňujú. Takto doručované písomnosti sa považujú za doručené vždy na tretí pracovn)' deň po
odoslaní z mailovej adresy odosielateľa na mailovú adresu prijímateľa, uvedenú v tejto zmluve aj
keď si ju prijímateľ neprečítal.
8. Všetky ostatné články a odseky zmluvy, pokiaľ týmto dodatkom neboli zmenené, ostávajú
v platnosti bez zmeny v ich dohodnutom právnom význame.

V Prešove, dňa:
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Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta
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IZa mandatára:

JUDr. ~gI" Ľubomír Jankura
konateľ spoločnosti LASACHI, S.r.o.

