
Dodatok č. 1   

k Zmluve o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ObZ“) 

 
  

uzavretá medzi 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

 

Obchodné meno: Obec Ložín    

Sídlo: Ložín 31, 072 05 Ložín       

Zastúpený: Mgr. Monika Pastírová- starostka obce   

IČO: 00 325 449 

DIČ: 2020738984  
ďalej len „ objednávateľ“ 

 

a 

Obchodné meno: AKCEPTA s.r.o. 

Sídlo:   Rybničná 40, 831 06 Bratislava- mestská časť Vajnory 

Zastúpený:  Eva Kmecová – konateľ  

IČO:   44 893 442 

Zapísaný v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 124766/B 

DIČ:   2022860906 

IČ  DPH:  SK2022860906 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu:  0424973172/0900 

IBAN:   SK3409000000000424973172 
ďalej len „poskytovateľ“ 

 
 

uzavreli 

 

Dodatok č. 1 ( ďalej len ,, Dodatok“),  ktorým sa mení a dopĺňa znenie Zmluvy o poskytovaní služieb 

súvisiacich s verejným obstarávaním uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov dňa 29.03.2017  (ďalej len „pôvodná Zmluva o poskytovaní 

služieb“), v súlade s bodom 9.1 pôvodnej Zmluvy o poskytovaní služieb. 

 

 

Čl. II. 

Predmet Dodatku 

 

2.1.  Zmluvné  strany  sa dohodli, že odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa v  Čl. I.    Zmluvné 

strany a čl. VI. Cena za poskytovanie služieb pôvodnej Zmluvy o poskytovaní služieb mení 

nasledovne:  

 

 

 

 

 



 

 

Namiesto: 
 

Obchodné meno: AKCEPTA s.r.o. 

Sídlo:   Námestie Osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce 

Zastúpený:  Eva Kmecová – konateľ  

IČO:   44 893 442 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo 28367/V 

DIČ:   2022860906 

IČ  DPH:  SK2022860906 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu:  0424973172/0900 

IBAN:   SK3409000000000424973172 
 

Viď:  
 

Obchodné meno: AKCEPTA s.r.o. 

Sídlo:   Rybničná 40, 831 06 Bratislava- mestská časť Vajnory 

Zastúpený:  Eva Kmecová – konateľ  

IČO:   44 893 442 

Zapísaný v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 124766/B 

DIČ:   2022860906 

IČ  DPH:  SK2022860906 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu:  0424973172/0900 

IBAN:   SK3409000000000424973172 
 

 

Namiesto: 

 

6.3. Poskytovateľovi vzniká nárok na prvú (1.) platbu z celkovej odmeny vo výške 30 % z 

celkovej dohodnutej odmeny uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy dňom zaslania oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania (resp. výzvy na predkladanie ponúk) na uverejnenie vo 

vestníku verejného obstarávania. Platba bude uplatnená formou  prvej (1.) čiastkovej 

riadnej faktúry.  

 

6.4. Poskytovateľovi vzniká nárok na druhú (2.) platbu z celkovej odmeny vo výške 20 % 

z celkovej dohodnutej odmeny uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy dňom odoslania 

informácie ( oznámenia) o výsledku verejného obstarávania úspešnému uchádzačovi. 

 

6.5. Poskytovateľovi vzniká nárok na tretiu (3.) platbu z celkovej odmeny vo výške 50 % 

z celkovej dohodnutej odmeny uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy dňom podpisu zmluvy 

medzi Objednávateľom a úspešným uchádzačom. V prípade, ak klient Objednávateľa 

neuzatvorí so SORO Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a nedôjde 

k podpisu zmluvy podľa prvej vety, Poskytovateľ má nárok na tretiu (3.) platbu z celkovej 

odmeny podľa prvej vety. 

 

 

 



Viď:  
 

 

6.3 Poskytovateľovi vzniká nárok na prvú (1.) platbu z celkovej odmeny vo výške 60 % z 

celkovej dohodnutej odmeny uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy dňom zaslania oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania (resp. výzvy na predkladanie ponúk) na uverejnenie vo 

vestníku verejného obstarávania. Platba bude uplatnená formou  prvej (1.) čiastkovej 

riadnej faktúry.  

 

6.4 Poskytovateľovi vzniká nárok na druhú (2.) platbu z celkovej odmeny vo výške 20 % 

z celkovej dohodnutej odmeny uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy dňom odoslania 

informácie ( oznámenia) o výsledku verejného obstarávania úspešnému uchádzačovi. 

 

6.5 Poskytovateľovi vzniká nárok na tretiu (3.) platbu z celkovej odmeny vo výške 20 % 

z celkovej dohodnutej odmeny uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy dňom podpisu zmluvy 

medzi Objednávateľom a úspešným uchádzačom. V prípade, ak klient Objednávateľa 

neuzatvorí so SORO Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a nedôjde 

k podpisu zmluvy podľa prvej vety, Poskytovateľ má nárok na tretiu (3.) platbu z celkovej 

odmeny podľa prvej vety. 
 

Čl. III. 

Odôvodnenie 

 

3.1. Objednávateľ uzatvoril dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v súlade s § 10 a § 18  

zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  a v súlade so samotnou Zmluvou 

o poskytovaní služieb  , nakoľko nezavádza podmienky , ktoré by umožnili vybrať inú 

ponuku ako tú, ktorá bola pôvodne vybratá a zároveň nejde ani o kumulatívnu nováciu 

záväzku . Zároveň objednávateľ má za to, že objednávateľ nemení nijakým spôsobom 

pôvodný predmet zákazky, nedopĺňa a nemení podstatným spôsobom podmienky, ktoré by 

v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, 

alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, a zároveň sa 

nezvyšuje cena plnenia alebo jeho časti alebo nemení sa ekonomická rovnováha v prospech 

úspešného uchádzača. 
3.2  Uvedené znenie čl. VI. Cena za poskytovanie služieb pôvodnej Zmluvy o poskytovaní služieb sa 

mení z dôvodu, že Poskytovateľ musí začať proces verejného obstarávania po tretí krát , pričom 

k zrušeniu predošlých dvoch procesov nedošlo z dôvodu pochybenia zo strany Poskytovateľa. 

Výška celkovej odmeny ostáva nezmenená.   

 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o poskytovaní služieb zostávajú nezmenené. 

4.2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy o poskytovaní služieb. 

4.3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú 

stranu . 

4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné. 

Dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 

4.5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  od 

16.04.2018 

 

 



 

V .............................  dňa:                              V .................................   dňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Objednávateľa:      Za Poskytovateľa: 

 

 

...........................................................   .............................................................. 

 


