DODATOK č. 1
k Zmluve č. 1400906
na uskutočnenie bežných opráv a údržby pozemných komunikácií
uzavretej zmluvnými stranami podľa Obchodného zákonníka dňa 1. 4. 2009

Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu :

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. primátor hlavného mesta SR Bratislavy
603 481
2020372596
SK 2020372596
ČSOB
5827143/7500

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu :

TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.
Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 36678/B
spoločne 2 konatelia alebo spoločne 1 konateľ a 1 prokurista
35 943 653
SK 20 22 02 29 48
Tatra banka, a. s.
2628106061/1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

Článok I
Predmet dodatku
1.

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XI ods. 11.3 Zmluvy č. 1400906 uzavretej dňa 1. 4. 2009 (ďalej len
„Zmluva“) dohodli na predĺžení platnosti Zmluvy do uzatvorenia novej zmluvy s víťazom verejného
obstarávania na vykonávanie bežných opráv a údržby pozemných komunikácií na území mesta Bratislavy.

Článok II
Záverečné ustanovenia
1.

Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2.

Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží štyri (4)
vyhotovenia.

3.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, s jeho

obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, a na
znak súhlasu ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa ............21.12.2012.................

V Bratislave dňa .............21.12.2012..................

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.........................................v.r............................................
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor

..........................................v.r..............................................
Ing. Wolfgang Makovec
konateľ

...........................................v.r...........................................
Ján Melúch
prokurista

