M AGTS
D ohoda k poskytovaniu služieb letnej údržby kom unikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov štátnych ciest a
dopravnej zelene na územ í hlavného mesta SR B ratislavy
(ďalej aj „dohoda“)
medzi
N ázov: H lavné m esto Slovenskej republiky B ratislava, sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, zastúpený:
Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora, IČO; 00 603 481, bankové spojenie; Československá obchodná
banka a.s., číslo účtu (IBAN); SK23 7500 0000 0000 2582 7143, BIC (SWIFT); CEKOSKBX (ďalej ako
„o b jed n áv ateľ“)
a
Názov: A .I.I. T echnické služby s.r.o., sídlo; Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava, zastúpený: Norbert Veselský,
konateľ, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 68690/B, IČO; 45 917 833,
DIČ: 2023138755, IČ DPH;SK2023138755, Bankové spojenie; VÚB, a.s., IBAN; SK35 0200 0000 0028 2533 3255
(ďalej ako „d o d áv ateľ“)
(spoločne tiež ďalej ako „zm luvné stra n y “)

Č lánok I
P red m et dohody
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 0 1.07.2019 rámcovú zmluvu č. MAGTS 1900069 na dodávku služieb letnej údržby
komunikácií, údržby cestnej zelene, zimnej údržby komunikácii a nakladania s odpadmi na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy v znení jej neskorších dodatkov.

2.

Medzi zmluvnými stranami aktuálne prebiehajú rokovania ohľadne prípravy, sfínalizovania a schválenia
Operačného plánu letnej údržby komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov štámych ciest a dopravnej zelene
na území hlavného m esta SR Bratislavy pre obdobie od 15.04.2021 do 14.10.2021 (ďalej aj „ O ? LÚ K 2021“).

3.

Nakoľko vyhotovenie OP LÚK 2021 predložené 14.04.2021 objednávateľom, dodávateľ 14.04.2021 odmietol
vzhľadom na dodávateľom vznesené výhrady k vyhotoveniu OP LÚK 2021 uzatvoriť, objednávateľ požiadal
dodávateľa listom zo dna 14.04.2021 o pokračovanie poskytovania služieb celoročného a letného charakteru počas
obdobia od 15.04.2021 do 30.04.2021 na základe Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií 1. a II.
triedy, prejazdných úsekov ciest a dopravnej zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy platného na obdobie
od 19.10.2020 do 14.04.2021 (ďalej aj „O P Z Ú K 2020/2021“). Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany touto
dohodou dohodli na pokračovaní poskytovania služieb celoročného a letného charakteru na podklade OP ZÚK
2020/2021, najdlhšie do 30.04.2021.

4.

Zmluvné strany touto dohodou pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností predlžujú dobu trvania OP ZÚK
2020/2021 do doby sfínalizovania a odsúhlasenia OP LÚK 2021, najdlhšie však do 30. apríla 2021.

5.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, táto dohoda upravuje poskytovanie služieb len do doby schválenia
OP LÚK 2021, najdlhšie však do 30. apríla 2021.
Č lánok II
Záverečné ustanovenia

1.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho
po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

2.

Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

3.

Zmluvné strany si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju vážne a slobodne, na znak čoho
dohodu vlastnoručne podpisujú.--------------- --------

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa;

Za dodávateľa:

H lavné m esto Slovenskej republiky B ratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora

A.I.'frTechniýlíé'^lužby s.r.o.
Norbert Veselský, konateľ

U

