


DODATOK Č. 2
K MANDÁTNEJ ZMLUVE Č. 003/2010

na výkon stavebného dozoru uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami



1.
Predmet a účel dodatku:

1.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena času plnenia výkonu stavebného dozoru na stavbe: 
 „Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry centra obce Halič“.
1.2. Čas plnenia výkonu stavebného dozoru sa mení na základe schválenia úpravy časového   harmonogramu zo strany RO pre ROP.  


I.
Zmluvné strany

1.1.  	Mandant				Obec Halič
						Obecný úrad
						Mierová 66	
						985 11  Halič
	IČO:					00316091
	DIČ:					2021237075
						Nie sme platcami DPH
	Štatutárny zástupca:			Vladimír Rehanek – starosta obce
	Bankové spojenie:			Dexia banka, a.s.
	Číslo účtu – predfinancovanie:	6008745004/5600
	Číslo účtu – refundácia		6008744001/5600


1.2.	Mandatár:				SPS Group, s. r. o.
						Pod Klepáčom 409/20
						914/51 Trenčianske Teplice
	IČO:					44890010
	DIČ:					2022861280
	IČ pre DPH:				SK2022861280
	Bankové spojenie:			Tatrabanka, a.s.
	Číslo účtu:				2625801835/1100
	Štatutárny zástupca:			Denis Šotník, konateľ
	Stavebný technik:			Imrich Makrai

  	
						


		


IV.

Čas plnenia

4.1. Mandatár sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II Mandátnej zmluvy č. 003/2010 v termínoch:
počas realizácie stavby, avšak najneskôr do úplného ukončenia všetkých aktivít projektu – do 09.2011.


2.
Záverečné ustanovenie

2.1. Dodatok č. 2 podpísaný obidvomi zmluvnými stranami nadobúda platnosť a účinnosť  nasledujúci deň  po jej zverejnení na úradnej tabuli obce a webovom sídle povinnej osoby.

2.2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise jeden dodatok dostane mandatár a tri dodatky dostane mandant.

2.3. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Mandátnej zmluvy.

2.4. Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) overovania sú najmä:
 Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
 Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
   a nimi poverené osoby,
 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.


V Haliči dňa 15. 06. 2011








.............................................				...........................................................
   	  mandant							mandatár
			




