Dodatok č.1
k
Mandátnej zmluve
uzatvorená v súlade s ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany
Mandatár:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Názov banky:

Project Consult, spol. s r. o.
Majakovského 12723/7, 080 01 Prešov
36 500 712
2021923761
SK 2021923761
Tatra banka, a.s.

ďalej len mandatár,
a
Mandant:
so sídlom:

Obec Lesnica
Lesnica 26, 065 33 Lesnica

IČO:
DIČ:

00 330 001
2020698647

Zastúpená:

Ján Gondek, starosta

ďalej len mandant,

Článok I.
Predmet dodatku

1.

Zmluvné strany sa v súlade s článkom VI. bod 6.2. Mandátnej zmluvy zo dňa 27.6.2011
(ďalej len Zmluva) dohodli na nižšie uvedených zmenách.

2.

V článku II. Predmet zmluvy bod 2.1. sa znižuje celkový rozsah predmetu zmluvy
o 290 hod. na 2 070 hod.

3.

Článok IV. Cena a platobné podmienky sa ruší v plnom znení a nahrádza sa novým
zneným nasledovne:
4.1.

Za vykonanie predmetu zmluvy sa mandant zaväzuje uhradiť mandatárovi
odmenu v celkovej výške 27 991,09 EUR bez DPH (slovom:
dvadsaťsedemtisíc deväťstodeväťdesiatjeden EUR deväť centov bez DPH),
celkom
33 589,31 EUR
vrátane
DPH
(slovom:
tridsaťtritisíc
päťstoosemdesiatdeväť EUR tridsaťjeden centov) za celý externý manažment
projektu v zmysle článku II. bod 2.1. podľa cenovej kalkulácie uvedenej v bode
4.1.1. V odmene sú zarátane všetky výdavky, ktoré vzniknú mandatárovi pri
poskytnutí danej služby, napr. cestovné, stravné, ubytovanie a pod.
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4.1.1. Cenová kalkulácia Mandatára:

Pozícia

Množstvo

Projektový manažér

hod.

750

14,079 10 559,250

Finančný manažér

hod.

400

14,079

5 631,600

Manažér publicity

hod.

450

14,079

6 335,550

Asistent projektového manažéra

hod.

470

11,627

5 464,690

Celkom

2 070

DPH 20%

Spolu

27 991,090
5 598,220

Celkom s DPH

4.

Cena / MJ
bez DPH

MJ

33 589,310

4.2.

Množstvá merných jednotiek špecifikované pri jednotlivých pozíciách
externého manažmentu sú len orientačné a môžu sa v priebehu zmluvného
vzťahu meniť podľa reálnej potreby projektu na základe vykázaného stavu
v pracovných výkazoch za predpokladu dodržania celkového rozsahu počtu
hodín podľa článku II. bod 2.1.

4.3.

Mandatárovi prináleží za reálne poskytnutie služieb v zmysle článku II. bod
2.1. odmena uvedená bode 4.1. podľa cenovej kalkulácie špecifikovanej
v bode 4.1.1. na základe predložených a vzájomne odsúhlasených faktúr.
Podkladom pre fakturáciu budú pracovné výkazy.

4.4.

Mandatár predkladá mandantovi faktúru najneskôr do 10 pracovných dní
nasledujúcich po ukončení kalendárneho štvrťroka ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

4.5.

Mandant uhradí faktúru najneskôr do 60 dní po obdržaní faktúry od
mandatára.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1.

Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpísaním oboch zmluvných strán a účinnosť
zverejnením na webovej stránke obce.

3.

Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom
ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.
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4.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
1 vyhotovenie.

5.

Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že obsah Dodatku č. 1 je zrozumiteľný
a určitý a že s jej obsahom súhlasia čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Lesnici, dňa 31.05.2013

_________________________
Mandatár
Ing. Rastislav Mochnacký, konateľ

______________________
Mandant
Ján Gondek, starosta
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Príloha
k Dodatku č.1 Mandátnej zmluvy zo dňa 27.6.2011
DETAILNÝ ROZPIS ČINNOSTI EXTERNÉHO MANAŽMENTU
Služby externého manažmentu v rozsahu 2 070 hodín pre nižšie uvedené pracovné pozície
zahŕňajú najčastejšie sa vyskytujúce činnosti súvisiace s realizáciou, implementáciou a
administráciou projektov, pričom nejde o úplný výpočet činností, ale len o reprezentatívnu
vzorku. Počas realizácii projektu môže dôjsť k ich modifikácii v závislosti od potrieb
konkrétneho projektu.
Činnosti projektového manažéra













realizácia projektu a projektového manažmentu a zodpovednosť za jeho úspešnú
implementáciu v rámci stanoveného harmonogramu,
zabezpečenie realizácie jednotlivých aktivít Projektového partnera 1 v súlade
s projektom, harmonogramom projektu a Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
pre projekt číslo: WTSL.02.01.00-12-267/10,
zabezpečovanie spolupráce a komunikácie s vedúci partnerom,
priama dennodenná koordinácia činnosti projektového tímu a všetkých
spolupracujúcich subjektov,
spracovanie pravidelných čiastkových správ a spracovanie podkladov pre vedúceho
partnera pre prípravu správ o postupe realizácie projektu,
organizácia a uskutočnenie všetkých projektových fáz ako aj priebežného monitoringu
a záverečného monitoringu podľa stanovených požiadaviek,
zabezpečovanie pravidelného informovania o aktivitách v rámci projektu požadovaným
spôsobom,
zabezpečenie požadovanej publicity projektu v zmysle uzatvorenej zmluvy,
vypracovanie podkladov pre vedúceho partnera k žiadosti o zavedenie zmien v prípade
potreby,
súčinnosť pri kontrolách realizovaných na projekte,
odborné poradenstvo pri zabezpečení napĺňania ukazovateľov projektu,
realizácia ostatných aktivít, ktoré sa ukážu ako nevyhnutné počas implementácie
projektu, ktoré ovplyvnia úspešnosť projektu, prípadne tie, ktoré si vyžiada mandant
v rámci dosiahnutia cieľov projektu.

Činnosti finančného manažéra









koordinácia finančnej časti projektu - sledovanie finančných výdavkov v rámci
realizácie projektu v súlade s harmonogramom realizácie projektu, so Zmluvou o
poskytnutí finančného príspevku pre projekt číslo: WTSL.02.01.00-12.267/10
a smernicami a dokumentmi Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika –
Slovenská republika 2007-2013,
spolupráca s projektovým manažérom, účtovníkom projektu, a pod.
priebežné vedenie finančnej dokumentácie projektu v súlade so Zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku pre projekt číslo: WTSL.02.01.00-12.267/10 a smernicami
a dokumentmi Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská
republika 2007-2013,
kontrola finančných dokladov a zabezpečenie ich správnosti pred pokynom k úhrade,
príprava dokladov potrebných k úhradám faktúr a dokladov potrebných k refundáciám
finančných prostriedkov,
vedenie účtovnej evidencie finančných dokladov v rámci realizácie projektu,















archivácia finančných dokladov, po ukončení projektu odovzdanie celej finančnej
dokumentácie kontaktnej osobe určenej štatutárnym orgánom vedúceho partnera,
príprava podkladov k čiastkovým správam o realizácii projektu v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013
a k správam o postupe realizácie projektu,
sledovanie výdavkov podľa jednotlivých položiek a klasifikácie výdavkov,
koordinácia zmien v rozpočtoch,
vypracovanie analýz a prehľadov v súvislosti s financovaním projektu,
príprava a spracovanie prehľadných správ pre kontrolné orgány,
súčinnosť pri kontrolách realizovaných na projekte,
zodpovednosť za kontrolu čerpania rozpočtu a za dodržiavanie finančných limitov,
poskytovanie podkladov účtovníkovi projektu a kontrola jeho práce,
príprava finančného plánu podľa stanoveného členenia pre čiastkové správy o postupe
realizácie projektu,
kontrola správneho zaúčtovania jednotlivých výdavkov v rámci čiastkových o postupe
realizácie projektu,
odborné poradenstvo pri zabezpečení napĺňania ukazovateľov projektu,
zabezpečenie ostatných aktivít, ktoré sa ukážu ako nevyhnutné počas implementácie
projektu, ktoré ovplyvnia úspešnosť projektu, prípadne tie, ktoré si vyžiada mandant
v rámci dosiahnutia cieľov projektu.

Činnosti manažéra publicity












koordinácia publicity a propagácie projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí
finančného príspevku pre projekt číslo: WTSL.02.01.00-12.267/10 a smernicami
a dokumentmi Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská
republika 2007-2013,
spolupráca s ďalšími členmi projektového tímu,
príprava a distribúcia tlačových správ, letákov, publikácií a pod.
návrh strednej informačnej tabule a pamätnej tabule,
vytvorenie nové webového sídla projekt vrátane textov a výberu fotografií, faksimilií
a obrázkov,
spracovanie obsahu inzerátov propagujúcich projekt,
účasť na stretnutie projektového tímu,
organizovanie spoločných aktivít projektu v spolupráci s vedúcim partnerom za účelom
propagácie a publicity projektu,
spolupráca, koordinácia činností a komunikácia s externým poskytovateľom služieb
publicity a propagácie projektu,
zabezpečenie ostatných aktivít, ktoré sa ukážu ako nevyhnutné počas implementácie
projektu, ktoré ovplyvnia úspešnosť projektu, prípadne tie, ktoré si vyžiada mandant
v rámci dosiahnutia cieľov projektu.

Činnosti asistenta projektového manažéra









asistencia všetkým členom projektového tímu ako aj Projektovému partnerovi 1
a súčinnosť pri zabezpečovaní realizácie, implementácie a administrácie projektu,
príprava projektových dokumentov, podkladov a prezentácií,
administratívne práce súvisiace s projektom,
administratívno-technická podpora pri organizácii projektových aktivít,
komunikácia s vedúcim partnerom, dodávateľmi a pod.
aktívna účasť na aktivitách a podujatiach projektu,
zber podkladov, dokumentov a informácií pre ostatných členov projektového tímu,
súčinnosť pri kontrolách realizovaných na projekte,









priebežné zabezpečovanie fotodokumentácie, jej spracovanie a archivácia pre
Projektového partnera 1,
preklady, príp. zabezpečenie prekladov textov súvisiacich s projektom z/do
slovenského jazyka a z/do poľského jazyka,
samostatné pripravovanie podkladov a prezentácií,
samostatné spracovanie zápisov z porád,
evidovanie stanovených pracovných úloh a sledovanie dodržiavania ich termínov,
zvolávanie a organizačné zabezpečenie pracovných stretnutí,
zabezpečenie ostatných aktivít, ktoré sa ukážu ako nevyhnutné počas implementácie
projektu, ktoré ovplyvnia úspešnosť projektu, prípadne tie, ktoré si vyžiada mandant
v rámci dosiahnutia cieľov projektu.

