Dodatok č. 2 MAGSP2100044
k Zmluve o dielo č. MAGSP2000042 uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 117
a násl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Názov:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo:

Primaciálne námestie 1, 814 99, Bratislava

Zastúpené:

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, zastúpený Ing. Tatianou Kratochvílovou, 1.
námestníčka primátora, na základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov

IČO:

00 603 481

IČ DPH:

SK2020372596

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.,

IBAN:

SK23 7500 0000 0000 2582 7143

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Obchodné meno:

Yunex, s. r. o.

Sídlo:

Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Zastúpená:

Ing. Branislav Voška, konateľ, Ing. Stanislav Vanek, konateľ,

Zapísaná:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 151989/B

IČO:

53684141

IČ DPH:

SK2121480361

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu:

1659340008

IBAN:

SK8711110000001659340008

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako “zmluvné strany” alebo jednotlivo ako “zmluvná strana”)
Preambula
Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo MAGSP č. 2000042 v znení Dodatku č. 1 (ďalej len “Zmluva”),
predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Rekonštrukcia osvetlenia lávky a úprava
technologických kaziet elektro rozvodov – Most SNP – budapeštianska strana (ďalej len „dielo“) a záväzok
Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy.
Za účelom zabezpečenia svetelných scén na osvetlení lávky – Most SNP – budapeštianska strana sa zmluvné
strany v súlade článkom 12 bod 1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 v nasledovnom znení:

Článok I.
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení znenie článku 1 bod 2 Zmluvy nasledovne:
„Obsahom diela je zabezpečenie demontáže starých svietidiel, kompletná rekonštrukcia rozvodov pre
osvetlenia, montáž nových svietidiel, zabezpečenie svetelných scén na osvetlení lávky, sfunkčnenie
riadiaceho systému osvetlenia a zabezpečenie funkčnosti technologických kaziet elektro rozvodov lávky na
moste SNP v Bratislave.“

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 4 bod 1. Zmluvy sa súčasné znenie:
„Zhotoviteľ, platiteľ DPH
Zmluvná cena za Dielo v EUR bez DPH:
156 768,594
Sadzba DPH v percentách:
20
Sadzba DPH v EUR
31 353,719
Zmluvná cena za Dielo v EUR s DPH:
188 122,313
/slovom stoosemdesiatosemtisícstodvadsaťdvaeur a tristotinásťcentov/“
mení na nové, a to nasledovne:
„Zhotoviteľ, platiteľ DPH
Zmluvná cena za Dielo v EUR bez DPH:
170 499,154
Sadzba DPH v percentách:
20
Sadzba DPH v EUR
34 099,829
Zmluvná cena za Dielo v EUR s DPH:
204 598,983
/slovom dvestoštyritisícpäťstodeväťdesiatosemeur a deväťstoosemdesiattricentov/“.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že v Prílohe č. 1 Zmluvy – „Opis predmetu zákazky a jej podkladov“, sa v prvom
odseku dopĺňa nový bod 3. v nasledovnom znení:
„3. zabezpečenie svetelných scén na osvetlení lávky.“

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že v Prílohe č. 1 Zmluvy – „Opis predmetu zákazky a jej podkladov“, sa v druhom
odseku s názvom: „Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:“ dopĺňa nový bod č. 3 v nasledovnom znení:
„3. Predmetom zákazky je naprogramovanie scén osvetlenia na Moste SNP vrátane:




Vytvorenie programu, ktorý bude slúžiť na riadenie scén osvetlenia
Zabezpečenie implementácií programu scén do novovytvoreného systém riadenia osvetlenia na
Moste SNP
Odskúšanie kompletného riadenia.“

Článok II.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
1.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) sú určené pre
Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 2 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a
vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho
neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

4.

Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 2 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

5.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1:
Cenová ponuka – Programovanie scén

V Bratislave dňa .................................................

.............................................................................
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

.....................................................................
Yunex, s.r.o.

Ing. Tatiana Kratochvílová

Ing. Richard Procik

1. námestníčka primátora

na základe plnej moci

.....................................................................
Yunex, s.r.o.
Ing. Stanislav Vanek
na základe plnej moci

