Dodatok č. 1 MAGTS2100214
ku Kúpnej zmluve č. MAGTS2100077 zo dňa 27.05.2021
uzavretej podľa § 66 a nasl. zákona 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“) a podľa § 269 ods. 2 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zt). Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:
názov:
sídlo:
IČO:
zastúpenie:

bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
DIČ:
(ďalej len „Kupujúci“)

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúpenie:
číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „Predávajúci“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratísíava
Primaciálne námestie č. 1,814 99 Bratislava
00 603 481
Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora poverená na
základe rozhodnutia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 6/2021 o podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov
Československá obchodná banka, a.s.
SK23 7500 0000 0000 2582 7143
2020372596

ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 1518/2,170 00 Praha, Česká republika
257 00 588
CZ25700588
Ing. Martina Vlčková, prokurista
Ing. Peter MIšik, prokurista
CZ13 2700 0000 0008 0532 1012

(Kupujúci a Predávajúci dálej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)

PREAMBULA
1.
2.

Dňa 17.05.2021 uzatvorili zmluvné strany kúpnu zmluvu č. MAGTS2100077, predmetom ktorej bola primárne
dodávka svietidiel verejného osvetlenia, vrátane ich súčasti a príslušenstva (ďalej len „Zmluva“).
Nakoľko má Kupujúci zaújem využiť možnosť uplatnenia opcie v zmysle Zmluvy, uzatvárajú zmluvné strany tento
Dodatok v zmysle ust. § 18 ods. 1 pism. a) zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle Článku II ods. 10 až 13
Zmluvy.

Článok 1
Predmet Dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na uplatnení opcie v zmysle ustanovení v zmysle Článku II bodu 10. Zmluvy a teda na
dodaní ďalšieho tovaru v nasledovnom objeme:
Počet kusov svietidiel LK1: 1121 v jednotkovej cene za svietidlo vo výške 178,40 eur bez DPH
Celková hodnota vykonanej opcie ako aj celková cena za svietidlá uplatnené opciou je:
199 986,40 eur
bez DPH
Dodávateľ je povinný dodať tovar podľa predchádzajúceho bodu v zmysle technickej špecifikácie a v lehotách
uvedených v Zmluve.
Lehota na dodanie tovaruuvedeného včl. 1. ods. 1 tohto Dodatku je 60 dni a začne plynúť deň po dni
nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.
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článok 2
Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti.
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia na webovom sidle Kupujúceho v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k Informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode Informácií) v znení neskorších predpisov.
Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrži po dve (2) vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sl tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich
skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
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V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za Kupujúceho:
Hlavné mesto SR Bratislava

Za Dodávateľa;
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.

s .r.o

Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčkaj3ti£»átQta^

Ing. Martina Vlčková
prokurista

Ing. Peter Mišík
prokurista
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