
                   Dodatok č. 1  

 

K zmluve č. 03/2015 uzavretá podľa § 269  ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: Materská škola 

  Palárikova 22, 040 01 Košice  

  Zastúpené: Mária Šipošová, riaditeľka  

  Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

  IBAN: SK97 5600 0000 0005 0394 7001 

  IČO: 35543132 

  DIČ: 2021635517 

 

Poskytovateľ:  Stredisko služieb škole 

                         Trieda SNP 48/A, 040 11  Košice 

             Zastúpené : PhDr. Eva Hajduchová, riaditeľka  

             Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

             IBAN: SK76 5600 0000 0093 0842 0002   

IČO: 35540419 

  DIČ: 2021623967 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:  

 

1. Článok II. ods. 1 zmluvy sa nahrádza novým znením :  

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi odborné služby v súvislosti s vykonávaním 

postupov verejného obstarávania objednávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, súvisiace 

konzultácie, poradenstvo a odbornú  technickú kontrolu  plnenia zákaziek na stavebné práce.  

 

2. Článok V.  ods. 2 sa nahrádza novým znením: 

Celková maximálna jednotková cena za konzultácie a poradenstvo vo verejnom obstarávaní je vo 

výške 8,00 € bez DPH (slovom:osem eur) za každú osobohodinu na základe skutočne vykázaných 

hodín podľa prílohy č. 1. Poskytovateľ nie je platcom DPH.  

 

3. V článku V. sa vkladá ods. 4 :Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytovanie odborných 

služieb nasledovne :  

 

a) Vypracovanie predpokladanej hodnoty zákazky, špecifikácie predmetu zákazky 

a testu bežnej dostupnosti:  

Tovary a služby.........................................................................................100 €/zákazka 

Stavebné práce..........................................................................................150 €/zákazka 
(PHZ obsahuje náklady na jednotlivé práce, tovary a služby, ktoré je potrebné 

vykonať a zabezpečiť (výkaz výmer), vrátane technologického postupu; cena práce, 

tovarov a služieb je vyjadrená v eurách bez DPH) 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Proces verejného obstarávania v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky – 

Nadlimitná zákazka 

 

 

 

 

Nadlimitná zákazka 
Finančný limit v zmysle § 5 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní 

Cena 

Tovar 

≥ 135 000 eur 

Na základe osobitnej zmluvy o poskytnutí služby 

Služba 

≥ 209 000 eur 

Služba 

uvedená  

v prílohe č. 1 zákona 

≥ 750 000 eur 

Stavebné práce 

≥ 5 225 000 eur 

 

 

 

 

 

 

c) Proces verejného obstarávania v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky – 

Podlimitná zákazka – bežne dostupné na trhu 

 

Podlimitná zákazka -  Bežne dostupné na trhu 

Finančný limit v zmysle § 5 

zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní 

Verejný obstarávateľ Cena 

PHZ – finančný limit 

VO 

prostredníctvom 

EKS 

VO 

prostredníctvom 

Vestník 

Tovar (okrem potravín) 

≥ 5 000 eur < 135 000 eur ≥ 5 000 eur < 135 000 eur 

150 € 200 € 

Služba 

≥ 5 000 eur < 135 000 eur ≥ 5 000 eur < 135 000 eur 

Služba 

uvedená  

v prílohe č. 1 zákona 

< 209 000 eur < 209 000 eur 

Stavebné práce 

≥ 5 000 eur < 5 225 000 eur 

≥ 5 000 eur ≤ 50 000 eur 350 € 500 € 

>50 000 eur ≤ 150 000 eur 400 € 650 € 

>150 000 eur ≤ 5 225 000 eur 550 € 800 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4439857&f=2
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d) Proces verejného obstarávania v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky – 

Podlimitná zákazka – iné ako bežne dostupné na trhu 

 

 

 

Podlimitná zákazka -  Iné ako bežne dostupné na trhu 

Finančný limit v zmysle § 5 

zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní 

Verejný obstarávateľ Cena 

PHZ – finančný limit 

VO 

prostredníctvom 

EKS 

VO 

prostredníctvom 

Vestník 

Tovar (okrem potravín) 

≥ 20 000 eur < 135 000 eur 

≥ 20 000 eur < 135 000 eur  

< 209 000 eur 
Bez využitia 

elektronického 

trhoviska 

200 € 

Služba 

≥ 20 000 eur < 135 000 eur  

< 209 000 eur 

Služba 

uvedená  

v prílohe č. 1 zákona 

≥ 200 000 eur < 750 000 eur ≥ 200 000 eur < 750 000 eur 

Stavebné práce ≥ 70 000 eur < 5 225 000 eur 800 € 

 

 

 

 

e) Proces verejného obstarávania v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky – 

Potraviny 

 

Potraviny 

Finančný limit v zmysle § 5 

zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní 

Verejný obstarávateľ  Cena 

PHZ – finančný limit VO – postup  

podľa § 117 

zákona 

VO 

prostredníctvom 

EKS 

Potraviny 

< 40 000 eur 150 € 200 € 

 

VO 

prostredníctvom 

EKS 

VO 

prostredníctvom 

Vestník 

≥ 40 000 eur < 135 000 eur 250 € 350 € 
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f) Proces verejného obstarávania v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky – 

Zákazka s nízkou hodnotou 

 

Zákazky s nízkou hodntou -  Bežne dostupné na trhu 
Finančný limit 

v zmysle § 5 

zákona č. 

343/2015 Z. z. 

o verejnom 

obstarávaní 

Verejný obstarávateľ Cena 

PHZ – finančný limit 

VO – postup  podľa § 117 

zákona VO prostredníctvom EKS 

Tovar (okrem 

potravín) 

< 5 000 eur  < 5 000 eur 200 € 150 € 

Služba 

< 5 000 eur  < 5 000 eur 200 € 150 € 

Služba 

uvedená  

v prílohe č. 1 

zákona 

< 200 000 eur < 200 000 eur 200 € 150 € 

Stavebné práce 

< 5 000 eur  < 5 000 eur 300 € 200 € 

 

g) Odborný dozor stavebných prác................................................................500 €/zákazka  

 
4. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.  

 

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť nadobúda deň po zverejnení na ich webových stránkach.  

 

6. Tento dodatok bol uzavretý slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nebol uzavretý v tiesni ani za 

inak jednostranne výhodných podmienok.  

 

7. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne 

podpísali.  

 

8. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia 

a objednávateľ dve vyhotovenia.  

 

 

V Košiciach, 18.12 2016 

 

 

 

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

                 za poskytovateľa                            za objednávateľa   

         PhDr. Eva Hajduchová                                               Mária Šipošová 

                   riaditeľka                                     riaditeľ MŠ  
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