Dohoda o ukončení
Zmluvy o poskytovaní služieb
na dodávku služieb súvisiacich s údržbou komunikácií a cestnej zelene a nakladania s
odpadm i n a území hlavného m esta Slovenskej republiky Bratislavy č. M A G TS1900090
uzavretej dňa 05.08.2019 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník v
znení neskorších predpisov pre Oblasť č. 4 (ďalej ako „Dohoda“)

Zm luvné strany:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČODPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

H lavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Prim aciálne nám estie 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. M atúš Vallo, prim átor
00 603 481
2020372596
SK 2020372596
Československá obchodná banka a.s.
SK37 7500 0000 0000 2582 9413

(ďalej ako „objednávateľ“)

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN;

FCC Bratislava, s.r.o.
Lam ačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
Ing. Tom áš Varga, konateľ
Ing. Tomáš Fajkus, konateľ
Obchodný register Okr. Súdu B ratislava L, oddiel: Sro, V ložka č.
27887/B
35 848 910
2020263322
SK2020263322
Tatra banka, a.s.
SK45 1100 0000 0026 2573 4695

(ďalej ako „dodávateľ“)
(spoločne tiež ako „zm luvné strany“)

uzavierajú nasledovnú Dohodu k Zm luve o poskytovaní služieb na dodávku služieb
súvisiacich s údržbou kom unikácií a cestnej zelene a nakladania s odpadm i na území
hlavného m esta Slovenskej republiky Bratislavy č. M A G TS 1900090 uzavretej medzi
zmluvnými stranami dňa 5. 8. 2019 na základe výsledku zadávania zákazky prostredníctvom
dynam ického nákupného systému vyhláseného v Ú radnom vestníku Európskej únie dňa
20.2.2019 pod č. 2019/S 036-081170 a vo V estníku verejného obstarávania dňa 21.2.2019
pod č. 4371-M US pre O blasť č. 4 (ďalej len „Zm luva“)
Článok I
Predm et Dohody
1.

Zm luvné strany sa v súlade s čl. 8 ods. 8.2 Zm luvy n a základe žiadosti dodávateľa
dohodli na ukončení Zm luvy ku dňu 28.11.2019, t. j. posledným dňom poskytovania

služby
je 28.11.2019.
2.

V ýkonovú zábezpeku vo výške 10% z celkovej ceny Zm luvy objednávateľ vráti podľa
čl. 6.19. Zmluvy.

3.

Zm luvné strany vyhlasujú, že k u dňu podpísania tejto dohody m edzi zmluvnými stranami
neexistujú žiadne nevysporiadané záväzky a pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy
(s výnim kou výkonovej záruky podľa predchádzajúceho bodu a s výnimkou úhrady
odm eny za poskytnuté služby podľa Zm luvy v období od 01.11.2019 do dňa ukončenia
podľa Článku I bod 1. D ohody) a zároveň vyhlasujú, že nem ajú a nebudú si uplatňovať
žiadne finančné alebo iné nároky spojené so zrušením záväzkov vyplývajúcich
zo Zmluvy.

Článok II
Záverečné ustanovenia
1.

Táto D ohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvom a zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2.

Táto D ohoda je vyhotovená v ôsm ich (8) vyhotoveniach, z ktorých každá zm luvná strana
dostane štyri (4) vyhotovenia.

3.

Zm luvné strany vyhlasujú, že Dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podm ienok, prečítali ju , porozumeli jej a nem ajú proti jej
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
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V Bratislave, d ň a ..............................

V Bratislave, dňa

Z a objednávateľa;

Za dodávateľa:
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Ing. Tom áš Fajkus
konateľ

