Dodatok č.18
k zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave
uzatvorenej dňa 01.11.1996
Uzatvorený medzi:
Názov a sídlo:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava
Ing. Andrej burkovský, primátor mesta

V zastúpení:
IČO:

603481

Bankové spojenie:

VÚB Bratislava, číslo účtu: 68530-112/0200

ako investorom a vlastníkom na jednej strane

(ďalej

len "Hlavné mesto")

a
Názov a sídlo:

Siemens S.r.o.
Stromová 9, 831 01 Bratislava
Ing. Peter Kollárik, generálny riaditeľ a konateľ
Ing. Vladimír Slezák, technický riaditeľ a konateľ
Mag. Dale A. Martin, ekonomický riaditeľ a konateľ

V zastúpení:
Osoby oprávnené na
rokovanie so zhotoviteľom
vo veciach technických:
vo veciach obchodných:
IČO:
DiČ:
Bankové spojenie:
Registrácia:
ako

prevádzkovateľom

Ing. Richard Procik
Ing. Martin Švantner
31 349307
SK 2020295244
Tatra banka a.s., Bratislava, číslo účtu: 2629040041/1100
Obchodný register Okr. súdu BA 1., oddiel: Sro, vložka č.: 4964/B

a dodavatefom

(ďalej

len "Siemens") na strane druhej

Preambula

V zmysle (Čl. 4.) zmluvy "O prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave" z 8.11.1996,

Dodatku č.8 Čl. 5. tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na prevádzkovaní "pilomatov" na
Hlavnom námestí, ktoré je predmetom tohto dodatku.
Článok I.
Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je prevádzka a obsluha elektrických ponorných stfpikov (pilomatov)
na Hlavnom námestí v Bratislave, ktoré sú prevádzkované z rozvodov verejného osvetlenia.
Článok II.
Cena za dielo

Cena za predmet uvedený v čl. I. tohto dodatku, je stanovená dohodou zmluvných strán v
zmysle zákona Č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
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1.
2.
3.
4.

práce odborné HZS
420,- Sk/hod. s DPH
330,- Sk/hod. s DPH
práce pomocné HZS
odborné skúšky a revízie 420,- Sk/hod. s DPH
materiál
cena v závislosti od druhu použitého materiálu

Ceny uvedené v čl. II.) sú kalkulované s dodacou podmienkou DDP Bratislava v zmysle
INCOTERMS2000. V prípade, že v období realizácie predmetu tohoto dodatku dôjde k zmene
'aaňových a colnych predpisov a táto bude mať vplyv na cenu dodávky, Siemens je oprávnený
tieto zmeny zohľadniť pri fakturácii svojich dodávok.
Článok III.
Platobné a dodacie podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že Siemens vykonáva činnosti, ktoré sú predmetom diela priebežne,
podľa potreby a faktúrovať ich bude osobitnými faktúrami mesačne na základe vzájomne
odsúhlaseného Súpisu vykonaných prác. Lehota splatnosti faktúr je 30 dni od vystavenia.
Cený v zmysle Čl. ll. sú platné do 31.12.2007. Po uplynuti tohto termínu je Siemens oprávnený
ceny upraviť o ISC oficiálne stanovený Štatistickým úradom SR.
Siemens dodá predmet dodatku uvedeného v čl. I. v súlade so všeobecnými platnými
predpismi, technickými normami a podmienkami tohto dodatku.
Siemens zrealizuje predmet dodatku v zmysle Čl. 1., v závislosti od požiadáviek HI. Mesta SR
Bratislavy na základe pokynov OCH.
Článok IV.
ustanovenia

Záverečné

Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli mu a
že tento vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, prostú akýchkoľvek omylov, na znak čoho
pripájajú svoje ",v·v ... '~y.
v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
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Ing. Richard Procik
Technický riaditeľ div. VO

Ing. Martin Švantner
Ekonomický riadite/' div. VO
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SIEMENS s.r.o.

Cenová kalkulácia prác HZS
Ponuka
spracovaná

podľa

Pravidiel pre používanie SON - Cene kon spol. s r.o. - 2007

Jednotková cena JC = mzdové náklady + ostatné priame náklady + nepriame náklady( réžie) + zisk
JC

= MN + S + R + Z

=

1. práce odborné HZS JC 420,00 Skk Ihod
MN = 117 + 37,44
= 154,44 Skk
S = ostatné príame náklady 33,00 Skk
32%
O - Odvody
R = ( 154,44 + 33) *100 = 187,44 Skk
R = R1 výrobná réžia + R2 správna réžia
R1 64% , R2 36%

=

=

SN - spracovanie nákladov
SN = 375,00 Skk

= MN + R + S

z = 12% SN = 45,00 Skk
JC = SN +Z
Je = 420,00 Skklhod

2. práce pomocné HZS • Je = 330,00 Skk/hod
MN = 96 + 30,72
= 126,72 Skk
S = ostatné priame náklady 20,60 Skk
R = nepriame náklady
147,32 Skk
SN = MN + R + S
SN = 294,64 Skk
Z = 35,36 Skk
JC 330,00 Skklhod

=

3. odborné skúšky a revízie· Je

=420,00 Skklhod

= 154,44 Skk
MN = 117 + 37,44
S = ostatné priame náklady 33,00 Skk
R = (154,44 + 33) *(64+36%) =187,44 Skk
SN • spracovanie nákladov = MN + R + S
SN = 375,00 Skk
Z =45,00 Skk
JC = 420,00 Skklhod

SIEMENS s.r.o.

V Bratislave, 19.9.2007
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4. Materiál - cena bude fakturovaná podl'a cennika materiálov ty Hagard Hall.

Materiál bude kalkulovaný v plánovanej cene s materiálovou prirážkou (8 dopravnými nákladmi.
nákladmi manipulácie a zásobovacej réžie).
- materiálová prirážka ...... .................................. ..............
.. .................. 15 ... %

SIEMENS s.r.O.
V Bratislave. 19.9.2007

