Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. D/14/187/48353 zo dňa 30.10.2014, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17,07.2018
(ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
obchodné meno a sídlo:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

zastúpený:

IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „Objednávateľ“

Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora, na základe rozhodnutia
č. 36/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní
písomností a právnych dokumentov v znení neskorších predpisov
00 603 481
Československá obchodná banka, a.s.
SK23 7500 0000 0000 2582 7143

Pôvodný zhotoviteľ:
obchodné meno a sídlo:

Siemens Mobility, s. r. o.

konajúci prostredníctvom:

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Ing. Branislav Voška, konateľ
Ing. Stanislav Vanek, konateľ

IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
zápis:
(ďalej len „Pôvodný zhotoviteľ)

51 443 287
2120723715
UnICredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
SK02 1111 0000 0014 8540 5018
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 126648/B

Nový zhotoviteľ:
obchodné meno a sídlo:

Yunex, s. r. o.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

konajúci prostredníctvom:

Ing. Ľubor Nôta, konateľ

IČO:

53 684 141
2121480361
UnICredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky

Ing. Marián Šajtí, konateľ
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
zápis;
(ďalej len „Nový zhotoviteľ“)

SK71 1100 0000 0016 5934 0008
Obchodný register Okresného súdu Bratísíava I, oddíeí: Sro, vložka č.: 151989/B

(Objednávateľ, Pôvodný zhotoviteľ a Nový zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany" alebo jednotlivo ako „zmluvná
strana")
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Preambula
A)

Skupina Siemens sa na giobálnej úrovni rozhodia reorganizovať a vyčieniť na osobitné právnické osoby svoju časť
pôsobiacu v oblasti inteligentných dopravných systémov („ITS“), ktorá zastrešuje aj činnosti podľa zmluvy o dielo č,
D14/187/483531 zo dňa 30.10.2014, ktorej zmluvnými stranami sú Objednávateľ a Pôvodný zhotoviteľ. Toto
vyčienenie sa reaiizuje v jednotlivých krajinách, v ktorých skupina Siemens pôsobí, rôznou formou.

B)

V Slovenskej republike sa vyčlenenie ITS realizuje formou predaja časti podniku na základe zmluvy o predaji časti
podniku podl'a § 476 a nasi. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (daiej len
„Obchodný zákonník"). Pôvodný zhotoviteľ previedol na Nového zhotoviteľa časť podniku Pôvodného zhotoviteľa,
teda vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu príslušnej časti

C)

podniku Pôvodného zhotoviteľa, časť ITS (d'alej len „Zmluva o predaji časti podniku“).
Zmluva o predaji časti podniku bola uzavretá dňa 15.6.2021, pričom dátum účinnosti predaja časti podniku boí
stanovený na 1.7.2021 (d'alej len „účinnosť predaja časti podniku“). Týmto dňom sa Nový zhotoviteľ ako kupujúci
podľa Obchodného zákonníka stal vo vzťahu k všetkým zmluvným právam a záväzkom Pôvodného zhotoviteľa
vzťahujúcim sa k časti podniku (časti ITS), vrátane Zmluvy, právnym nástupcom Pôvodného zhotoviteľa.

D)
E)

Právnym nástupcom Pôvodného zhotoviteľa v rozsahu prevedenej časti podniku, časť ITS je Nový zhotoviteľ.
V zmysle § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZVO") je možné zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania,
ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe skutočnosti, že iný hospodársky subjekt,
ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho
reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení
a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
Zmluvné strany sa preto dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy a uzavretí tohto dodatku:

Článok I
Zmena Pôvodného zhotoviteľa
1.

S účinnosťou odo dňa 01.07.2021, teda účinnosťou predaja časti podniku sa Pôvodný zhotoviteľ v súlade s § 18 ods.
1 pism. d) ZVO nahrádza Novým zhotoviteľom ako právnym nástupcom Pôvodného zhotoviteľa. Novým zhotoviteľom
sa tak s účinnosťou odo dňa 01.07.2021, teda účinnosťou predaja časti podniku stáva spoločnosť Yunex, s. r. o., so
sídlom Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves 841 04, IČO: 53 684 141, zapísaná v obchodnom registri

2.

vedenom Okresným súdom Bratislava i, oddiel Sro, vložka číslo: 151989/B.
S účinnosťou odo dňa 01.07.2021, teda účinnosťou predaja časti podniku prechádzajú na účely Zmluvy na Nového

3.

zhotoviteľa všetky práva a záväzky Pôvodného zhotoviteľa podľa Zmluvy.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Zmluva sa zmenou vykonanou týmto dodatkom podstatne nemení a cieľom

4.

zmeny podľa tohto dodatku nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
Zmluvné strany tiež zhodne vyhlasujú, že Objednávateľ preveril pred uzavretím tohto dodatku splnenie podmienok
účasti určených vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je Zmluva, Novým zhotoviteľom a že Nový zhotoviteľ
spĺňa pôvodne určené podmienky účasti.

Článok II.
Záverečné ustanovenia
Ustanovenia tohto dodatku menia a dopĺňajú Zmluvu len v rozsahu v ňom výslovne uvedenom. Ostatné ustanovenia
Zmluvy zostávajú úpravou tohto dodatku nedotknuté.
Tento dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrži
dve (2) vyhotovenia.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim pô
dni jeho zverejnenia na webovom sidie Objednávateľa v súlade s u s t.§ 4 7 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a že tento vyjadruje ich slobodnú

5.

vôľu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
Tento dodatok sa spravuje slovenským právom a pre riešenie prípadných sporov je príslušný súd Slovenskej
republiky.

V ......................... dňa...............

V .........................dňa...,

Objednávateľ:

Pôvodný zhotoviteľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

Siemens Mobility, s. r. o.

ing. Tatiana Kratochvílová

ing. Branislav Voška

1. námestníčka primátora

konateľ

^eÍTie)ís Mobility, s. r. o.
-Tng-Staftfeigv
“ S t a t í v Var
Vanek
konateľ

Nový zhotoviteľ:

dňa..

Yunex, s. r. o.'
ing. Ľubor Nôta
konateľ

Yunex, s. r. o.
ing. Marián Šajti
konateľ

