Dodatok č. 2 M AG TS2200013
Ku Kúpnej zm luve č. M AG TS2100077 zo dňa 27.05.2021
uzavretej podľa § 66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zm ene 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 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákon n ík“)
(ďalej len „Dodatok“)

medzi zm luvným i stranami:
názov:

Hlavné m esto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo:

Prim aciálne nám estie č, 1, 814 99 Bratislava

IČO:

00 603 481

zastúpené:

Ing, Tatiana Kratochvilová, prvá nám estníčka prim átora v zm ysle
rozhodnutia č. 36/2021 primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o podpisovaní písomnosti a právnych dokum entov

bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.

IBAN:

SK37 7500 0000 0000 25829412

DIČ:

2020372596

(ďalej len „Kupujúci“

obchodné meno:

ZG Lighting Czech Republic s.r.o.

sídlo:

Jankovcova 1 5 18 /2 ,1 70 00 Praha, Česká republika

IČO:

25700588

DIČ:

C Z25700588

zastúpený :

Ing. M artina Vlčková, prokurista, ing. Peter Mišik, prokurista

číslo účtu (IBAN):

CZ13 2700 0000 0008 0532 1012

(ďalej len „Dodávateľ“)
(ďalej Kupujúci a D odávateľ spoločne aj ako „zmluvné strany“)

PREAM BULA
1.

Dňa 27.05.2021 uzatvorili zm luvné strany Kúpnu zm luvu č. M AG TS2100077, predm etom ktorej je dodávka svietidiel

2.

Počas

verejného osvetlenia (ďalej len „Zmluva“).
plnenia

Zm luvy

Kupujúci

identifikoval

navýšenie

potreby

počtu

svietidiel

pre

zabezpečenie

prevádzkyschopnosti a energetickej efektívnosti zariadenia.
3.

Tento Dodatok uzatvárajú zm luvné strany v zm ysle ust. § 18 ods. 3 pism. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 1
Predm et Dodatku
1.

Zm luvné strany sa dohodli, že v Článku II Zm luvy sa znenie ods. 1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Kúpna cena Tovaru (ďalej len ako „Kúpna cena“ v príslušnom gramatickom tvare) je stanovená dohodou
Zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa cenovej
kalkulácie, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, a to ako cena konečná, v celkovej výške:

328 322,20 EUR bez DPH (slovom: tristodvadsaťosemtisíctristodvadsatdva EUR bez DPH a dvadsať centov)
2.

Zm luvné strany sa dohodli na dodaní tovaru v zm ysle technikej špecifikácie uvedenej v prílohách ku Zm luve v
nasledovnom objeme:
Počet kusov svietidiel LK2

150, v jednotkovej cene za svietidlo vo výške

stoosem desiatdeväť EUR bez DPH a štyridsať centov).
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189,40 bez DPH

(slovom:

č lá n o k 2
Záverečné ustanovenia
O statné ustanovenia Zm luvy, ktoré nie sú tým to Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti. Dodatok nadobúda
platnosť dňom jeho podpísania zm luvným i stranam i a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na
webovom sídle Kupujúceho v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. O bčiansky zákonník
v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k inform áciám a o zm ene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode inform ácií) v znení neskorších predpisov.

2,

Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zm luvná strana dostane po dve (2) vyhotovenia.

3.

Zm luvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozum eli a zodpovedá ich skutočnej
vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez om ylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných podm ienok a na
znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za Kupujúceho:

Za Dodávateľa:

h“

^

.•Ä

Ing. Martina Vlčková

Ing. Tatiana Kratochvilová

prokurista.-

prvá nám estníčka prim átora

.Vi

.Vi

Ing. Peter Mišík
prokurista
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