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Dodatok č.21
k zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave
uzatvorenej dňa 01.11.1996

Uzatvorený medzi:
Názovasídlg:
V zastúpení:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
-.... ···primaaarrienám.f,814 99 Bralislava
··-Inge-Andrej Durkovský, primátor mesta

IČO:
Bankové spojenie:

603481
·-----VÚB"Bratislava, číslo účtu: 68530-112/0200

ako investorom a vlastníkom na jednej strane

(ďalej

len "Hlavné mesto")

a
Siemens s.r.o.
Stromová 9, 837 96 Bratislava
Ing. Vladimír Slezák, generálny riaditeľ a konateľ
Mag. Dale A. Martin, ekonomický riaditeľ a konateľ

Názov a sídlo:
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 dodavatel'om

(ďalej

len "Siemens") na strane druhej

Preambula
Vzmysle (Či. 4.) zmluvy "O prevádzkovaní verejné·ho·osvetlenia vSŕatislave" z8.11.1996,
Dodatku č.8 Či. 5. tejto zmluvy a potreby mesta zmodernizovať verejné osvetlenie sa zmluvné
strany dohodli na modernizácii VO v lokalite Záhorská Bystrica, ktorá je predmetom tohto
dodatku.

.~

Článok I.
Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je modElmizác;ia. verejného osvetlenia v lokalite Záhorská Bystrica
v zmysle výkazu výmer a rozpočtu (príloha č.1.)
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Članóldl ..
Cena za dielo

Cena za predmet uvedený v čl. I. tohto dodatku, je stanovená dohodou zmluvných strán v
zmysle zákona Č. 18/96 f.z. o cenách v zneni neskoršich predpisov, vychádza zo špecifikácie
rozsahu dodávok a prác prílohy Č. 1. tohto Dodatku:

EURO s DPH
3434 37 EURO (19%DPH)
-------11·a-e75;62--EtJRObez DPH

Modernizácia - Záhorská Bystrica

Spolu:

21 509,99

Ceny uvedené v čl. II.) sú kalkulované s dodacou podmienkou DDP Bratislava v zmysle
INCOTERMS 2000. V pripade, že v obdobi realizácie predmetu tohoto dodatku dôjde k zmene
daňových a colných predpisov a táto bude mať vplyv na cenu dOdávky, Siemens je oprávnený
.
tieto zmeny zohľadniť pri fakturácii svojich dodávok.
Článok ll.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že Siemens je oprávnený, po kolaudácii a prevzat[ jednotlivých
úsekov diela podľa Čl. 1., vystaviť čiastkové faktúry. Lehota splatnosti faktúr je 30 dni.
Článok III.
Dodacie podmienky

Siemens dodá predmet dodatku uvedeného v čl. I. bod 1.) v súlade so všeobecnými platnými
predpismi, technickými normami a podmienkami tohto dodatku.
Siemens splni svoj záväzok odovzdaním predmetu dodatku uvedeného v čl. I., tohoto dodatku
mestu OSObitnými pisomnými protokoimi pOdpísanými poverenými zástupcami oboch zmluvných
strán, v ktorom mesto vyhlási a potvrdí, že predmet dodatku podľa čl. I. v rozsahu čl. II. a pri/oh
k tomuto dodatku preberá.

Článok IV.
Termin dodania

Siemens zrealizuje predmet dodatku

v zmysle Čl. I. bodu 1.1. do 30.09.2009.
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. ·Čiänok V.
Záverečné

Mesto sa zaväzuje takéto zariadenie

prevziať

ustanovenia

do svojej správy.

Siemens je povinný zmodernizované zariadenie podľa Čl. 1. zobrať do svojej prevádzky za
podmienok dohodnutých v Zmluve ,,0 prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave
uzatvorenej dňa 01.11.1996" a následných dodatkov.

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 podpisy.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zô zmluvných strán obdrži po
dvoch rovnopisoch.

V Bratislave:

(99. ",nare] lIIul'Kovský
Primátor Hlavnéh( Jsta SR Bratislavy

Ing. RiC~roCil<
Technický riaditeľ div. VO

Ing. Martin Švantner

.Ekonomlckyriacfiief div: VO

Prílohy:
Výkaz výmer a

č.1.

Dodatok Č. 21

rozpočet

