Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. MAGTS2000125
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“)
medzi
Pristupujúci odberateľ
Názov:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Sídlo:
Biela č. 6, 811 01 Bratislava
IČO:
35 738 880
DIČ:
20202700100
IČ DPH:
SK20202700100
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN:
SK96 7500 0000 0040 0794 5101
Zastúpený:
Mgr. Peter Bánovec, konateľ spoločnosti
(ďalej len ako „Pristupujúci odberateľ“)
a
Dodávateľ
Názov:
Up Slovensko, s.r.o.
Sídlo:
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO:
31396674
DIČ:
2020321864
IČ DPH:
SK2020321864
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:
SK42 8100 0001 1502 7113 0237
Zastúpený:
Ing. Igor Janok, konateľ
(ďalej len ako „Dodávateľ”)
(Pristupujúci odberateľ a Dodávateľ spolu ďalej len ako „Účastníci dohody“)
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Článok I
Ustanovenia o pristúpení
Pristupujúci odberateľ vyhlasuje, že sa oboznámil v celom rozsahu s obsahom Rámcovej dohody
č. MAGTS2000125 pre zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických
stravovacích kariet (ďalej len „RD“), uzatvorenej dňa 03.08.2020 medzi odberateľom, t.j. Hlavné
mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 (ďalej
len „Odberateľ“) a spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava ako
Dodávateľom.
Podpísaním tejto Dohody Pristupujúci odberateľ pristupuje k RD uzavretej medzi Odberateľom
a Dodávateľom.
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Pristupujúci odberateľ uzavretím tejto Dohody nadobúda tie práva a povinnosti, ktoré, v zmysle
RD prislúchajú Odberateľovi okrem:
a)
ukončiť RD spôsobom podľa čl. IX RD,
b)
meniť alebo dopĺňať RD,
c)
vykonávať objednávky podľa RD v mene a na účet Odberateľa.

Článok II.
Osobitné ustanovenia
Predpokladaný počet elektronických stravovacích kariet, ktoré si je Pristupujúci odberateľ
oprávnený objednať počas doby účinnosti tejto dohody je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Dohody.
Miestom dodania elektronických stravovacích kariet je: Biela č. 6, 811 01,
Bratislava.
Kontaktná osoba za Pristupujúceho odberateľa je: Mag. Martina Vavreková,
0904 992 841, martina.vavrekova@bratislava.sk
Kontaktná osoba za Dodávateľa je:
Ing. Alexander Lipčák, 0903 649 482, alipcak@up-slovensko.sk
Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to po dobu trvania RD, t. j. do skončenia účinnosti
RD.
Účinnosť tejto dohody o pristúpení môže pred uplynutím doby uvedenej v tomto článku bode 5.
tejto dohody zaniknúť:
a)
písomnou dohodou Účastníkov dohody,
b)
písomnou výpoveďou za podmienok upravených RD, alebo
c)
odstúpením od Dohody za podmienok upravených RD.
Účinnosť tejto Dohody zaniká aj zánikom účinnosti RD.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
Táto Dohoda podlieha zverejneniu na webovom sídle Pristupujúceho odberateľa v súlade so
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
Pristupujúceho odberateľa.
Táto Dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých
Dodávateľ a Pristupujúci odberateľ dostane po 2 (dve) vyhotovenia, pričom Pristupujúci
odberateľ doručí 1 (jedno) vyhotovenie Odberateľovi.
Túto Dohodu je možné meniť, upravovať alebo dopĺňať iba očíslovanými písomnými dodatkami,
ktoré sa po podpisaní osobami oprávnenými konať za a v mene Účastníkov dohody stávajú
neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.
Prílohy tejto dohody sú:
a)
Príloha č. 1: Kópia Rámcovej dohody č. MAGTS2000125 pre zabezpečenie stravovania
zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet.
b)
Príloha č. 2: Predpokladaný počet elektronických stravovacích kariet
c)
Príloha č. 3 : Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
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6.

Účastníci dohody vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité, slobodné a zrozumiteľné, že táto Dohoda nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok, a že podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody
a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Pristupujúceho odberateľa

Za Dodávateľa

V Bratislave, dňa 29.3.2021

V Bratislave dňa 30.3.2021

---------------------------------------------

--------------------------------------------

Mgr. Peter Bánovec,v.r.
konateľ

Ing. Alexander Lipčák,v.r.
splnomocnený riaditeľ predaja
Up Slovensko, s.r.o.
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Príloha č. 2 Dohody o pristúpení k Rámcovej dohode

Predpokladaný počet stravovacích poukážok/elektronických stravovacích kariet

Predpokladaný počet stravovacích poukážok / elektronických stravovacích kariet, ktoré je
Pristupujúci odberateľ oprávnený objednať počas doby účinnosti tejto dohody:

Organizácia

Odhad.
počet
jednotiek /mesiac

str.

Súčasná
jednotky

60

cena

str.

4,0

Celkový
predpoklad.
počet kariet/rok

20ks

Mestský parkovací
systém, spol. s r.o.

..............................................
Ing. Igor Janok
konateľ

v zastúpení

................................................
Ing. Alexander Lipčák,v.r.
Splnomocnený riaditeľ predaja
Up Slovensko, s.r.o.
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