Dohoda
o ukončení Zmluvy o spolupráci
Uzatvorená medzi:
Regionálna obstarávacia agentúra s.r.o.
IČO:46 792 104
sídlo:Horné Plachtince 75, 991 24 Horné Plachtince
zápis:v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č. 22747/S
konanie:Mgr. Ing. Ján Feranc, PhD., konateľ
(ďalej len „Centrálny obstarávate!"')
a
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (skrátene DEUS)
IČO:45736359
sídlo:Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
DIČ:2023345962
zápis: v registri záujmových združení právnických osôb - Obvodný úrad Bratislava, pod
registračným číslom :ObU-BA-OVVS2-2011/20924 v Obchodnom registri Okresného súdu
koná:Ing. Martin Zbudila, na základe poverenia správnej rady
(ďalej len „Verejný obstarávate!"')
(Centrálny obstarávateľ a Verejný obstarávateľ spolu ďalej len „zmluvné strany")
o ukončení Zmluvy o spolupráci uzatvorenej dňa 18.01.2013 (ďalej len „Dohoda")
I.
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.01.2013 Zmluvu o spolupráci, predmetom ktorej bola
spolupráca zmluvných strán, v rámci ktorej Centrálny obstarávateľ na žiadosť Verejného
obstarávateľa mal bezodplatne zrealizovať Verejné obstarávanie, ktorého výsledkom bude
uzavretie Rámcovej dohody medzi Centrálnym obstarávateľom a úspešnými uchádzačmi
vo Verejnom obstarávaní ako dodávateľmi služieb na predmet zákazky požadovaný
Verejným obstarávateľom podľa opisu predmetu zákazky, pričom na základe Rámcovej
dohody mal uzatvoriť Verejný obstarávateľ s jedným alebo viacerými dodávateľmi
služieb Vykonávaciu zmluvu, ktorej predmetom plnenia by bol predmet zákazky
Verejného obstarávania - služby v oblasti Informovanosť a publicita (ďalej len „Zmluva
o spolupráci")
2. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť Zmluvy o spolupráci sa končí dňom
účinnosti tejto Dohody.
II.
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu uzatvorenia tejto Dohody sú medzi nimi v celom
rozsahu vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o spolupráci
2. Táto Dohoda je vyhotovená v 4-roch rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zo
zmluvných strán.
3. Táto Dohoda je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
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4. Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade
s ustanovením § 47a Občianskeho zákonm'ka (z. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
právnych predpisov) a v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších právnych predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju slobodne, vážne, bez tiesne, či nátlaku podpisujú.

Podpisy zmluvných strán
V Horných Plachtinciach dňa

V Bratislave dňa 17.05.2013

Za Centrálneho obstarávateľa:

Za verejného obstarávateľa:

Mgr. Ing. Ján Feranc, PhD.,
konateľ

Ing. Martin Zbudila
výkonný riaditeľ
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