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Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným
obstarávaním
uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Názov:
ICO:
DIC:
Sídlo:
zapísaný:
Zastúpený:
Tel/fax:
Bankové spojenie:
IBAN:

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
2023345962
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
v registri záujmových združení právnických osôb vedeného Obvodným
úradom Bratislava, registračné číslo: ObU-BA-OWS2-2011/20924
Ing. Adrián Belánik - výkonný riaditeľ
+421 2 52454138
Štátna pokladnica
SK 66 8180 0000 0070 0043 4476

na strane jednej (ďalej aj ako „objednávateľ')
a
názov:
ICO:
DIC:
Sídlo:
štatutárny orgán:

ADVAL spol. s r. o.
45001154
SK2022900264
Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava
Ing. Ľubomír Grejták - konateľ
Katarína Grejták Bednáriková - konateľ
Kontaktná osoba:
Ing. Ľubomír Grejták
Spoločnosť je zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.
oddiel: Sro, vložka č.: 60806/B
Bankové spojenie:
TatraBanka, a. s.
IBAN:
SK55 1100 0000 0026 2817 6684

na strane druhej (ďalej aj ako „poskytovateľ')
s nasledovným obsahom:

Článok 1
Predmet dohody
Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami Clánku 4 Doba poskytovania služieb, bod 4.2 Zmluvy
o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním zo dr'\a 23.06.2015 (ďalej len „Zmluva")
dohodli na jej ukončení k 15.04.2016.
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Článok 2
Osobitné ustanovenia
2.1. V súvislosti s ukončenlm zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že poskytovateľ má nárok na pomernú
časť odmeny vo výške skutočne poskytnutých služieb, a to vo výške 1. 500,00 EUR bez DPH. K
dohodnutej odmene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške.
2.2. Objednávateľ vyhlasuje, že poskytovateľ realizoval predmet plnenia Zmluvy v súlade a v zmysle
Zmluvy, neopomenul povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy.
2,3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že žiadna zo strán nebude od druhej strany požadovať žiadne
ďalšie plnenie týkajúce sa Zmluvy, vyplývajúce zo Zmluvy alebo súvisiace so Zmluvou s výnimkou
plnenl vyslovene uvedených v tejto dohode. V dôsledku toho nie je poskytovateľ okrem iného najmä
povinný ďalej poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s verejným obstarávan!m a z toho
dôvodu mu ani nevzniká nárok na zaplatenie úhrady
2.4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že nebudú požadovať žiadnu náhradu škody alebo iné sankcie
vyplývajúce z porušenia Zmluvy.
2.5. Poskytovateľ sa voči objednávateľovi zaväzuje, že
a. všetky údaje, dáta, dokumenty, podklady alebo akékoľvek iné informácie (vrátane všetkých
súborov, kópií dokumentov a poznámok), zaznamenané či už v plsomnej, v elektronickej alebo
v akejkoľvek inej zmyslami vnlmateľnej podobe, jemu odovzdané, poskytnuté, sprlstupnené
alebo akýmkoľvek iným spôsobom zlskané od objednávateľa alebo iných osôb
spolupracujúcich na plnenl zmluvy a/alebo v akejkoľvek súvislosti s l"lou, vrátane utajovaných
skutočností vzniknutých alebo postúpených pri plnenl zmluvy, alebo s ktorými bol poskytovateľ
oboznámený pri plnen! zmluvy (ďalej spolu len „Dôverné informácie"), bude udržiavať v tajnosti
a zachovávať o nich mlčanlivosť, bude ich chrániť pred zneužitlm, poškodením, zničenlm,
znehodnoten(m, stratou alebo odcudzením, nevyzradl ich, nesprístupní ich, nezverejnl ich,
nebude ich šfriť, nevyužije ich vo svoj vlastný prospech, ani v prospech akejkoľvek tretej osoby,
ani ich nebude použivať v rozpore s týmto vyhlásením a ani žiadne z Dôverných informácii
neodovzdá, ani neposkytne inej osobe, a to ani po ukončení zmluvy,
b. zabezpečí riadne a včasné utajenie a zachovávanie mlčanlivosti o Dôverných informáciách v
rozsahu podľa bodu a. vyššie aj u svojich zamestnancov podieľajúcich sa na plnenl zmluvy,
c. s Dôvernými informáciami bude nakladať ako s predmetom obchodného tajomstva
Objednávateľa.
2.6. Povinnosť poskytovateľa podľa bodu 2.5 pretrvá aj po ukončení Zmluvy.
2.7. Ak ide o poskytnutie Dôverných informácii štátnemu orgánu alebo inej osobe oprávnenej podľa
zákona ich požadovať a ak by odmietnutie poskytnutia Dôverných informácií bolo porušením
povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike,
Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Dôverné Informácie v nevyhnutnom rozsahu štátnemu orgánu
alebo inej tretej osobe oprávnenej podľa zákona ich požadovať, a to len spôsobom a postupom
stanoveným podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
3.1 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sl dohodu pred jej podpisom riadne prečítali, súhlasia s jej
obsahom, uzatvárajú ju na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
3.2 Zmluvné strany sa vyslovene dohodli, že táto dohoda je jedinou skutočnosťou, na základe ktorej
zanikne záväzkový vzťah založený Zmluvou, pričom zhodne potvrdzujú, že nemajú voči sebe
žiadne nevyporiadané nároky, ktoré by neboli vyslovene uvedené v tejto dohode.
3.3 Prípadná neplatnosť niektorého z ustanovenl tejto dohody nemá vplyv na neplatnosť ostatných
ustanovenl tejto dohody. Namiesto neplatných ustanovení tejto dohody sa na vyplnenie medzier
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použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto dohody
prejavenej vzájomnou vôľou zmluvných strán.
3.4 Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
dve vyhotovenia.
3.5 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnenl podľa osobitného predpisu.
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