Dodatok č. 2 MAGSP2100045
k Rámcovej dohode č. MAGSP1900011 zo dňa 24.01.2020
uzavretej podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 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 zákonník“)
(ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami:
názov:
sídlo:
IČO:
zastúpené:
bankové spojenie:
IBAN:
DIČ:
(ďalej len ,,Objednávateľ“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
Ing. Tatiana Kratochvílová, námestníčka primátora
Československá obchodná banka, a.s.
SK 23 7500 0000 0000 2582 7143
2020372596

a
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúpený
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
(ďalej len ,,Zhotoviteľ“)

Yunex, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
53 684 141
2121480361
Ing. Branislav Voška, konateľ
Ing. Stanislav Vanek, konateľ
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej
banky,
SK87 1111 0000 0016 5934 0008

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne aj ako ,,zmluvné strany“)
PREAMBULA
1.
2.
3.

Dňa 24.01.2020 uzatvorili zmluvné strany Rámcovú dohodu č. MAGSP1900011, predmetom ktorej je sanácia
skorodovaných 4m stožiarov verejného osvetlenia (ďalej len „práce“) (ďalej len „Dohoda“).
Počas plnenia Rámcovej dohody Objednávateľ identifikoval nárast potreby na odstraňovanie skorodovaných
stožiarov na území mesta Bratislavy pre zabezpečenie ochrany zdravia a majetku obyvateľov.
Tento Dodatok uzatvárajú zmluvné strany v zmysle ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a
podľa Článku III ods. 2 Dohody.
Článok 1
Predmet Dodatku

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku II Zmluvy sa znenie ods. 1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov alebo do vyčerpania objemu finančných prostriedkov
vo výške 660.000,- s DPH, alebo do ukončenia verejného obstarávania na nového prevádzkovateľa verejného
osvetlenia, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
Článok 2
Záverečné ustanovenia

1.

Ostatné ustanovenia Dohody, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti. Dodatok nadobúda
platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na
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2.
3.

webovom sídle Objednávateľa v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane po dve (2) vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej
vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:
Hlavné mesto SR Bratislava

Za Zhotoviteľa:
Yunex, s.r.o.

_____________________________
Ing. Tatiana Kratochvílová

_____________________________
Ing. Richard Procik, v zmysle plnej moci

námestníčka primátora

______________________________
Ing. Stanislav Vanek, v zmysle plnej moci
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