
Dohoda o ukončení "Zmluvy o dielo č. Z201629875_Z"

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá bola výsledkom postupu zadávania
podlimitnej zákazky, bežne dostupnej na trhu s využitím elektronického trhoviska podľa zákona Č. 2512006 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno/názov:
Sídlo:
IČO:
DrČ:
v zastúpení:

Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33,08901 Svidník
00331023
2020784821
Ing. Ján Holodňák, primátor mesta

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno/názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
V zastúpení:

ARM - ZA, s.r.o.
Gbeľany 6, 013 02 Gbeľany
43888798
2022505881
SK2022505881
Rudolf Staník

ďalej ako objednávateľ, dodávateľ alebo ako zmluvné strany.

II. Predmet dohody

2.1 Dňa 10.10.2016 došlo medzi zmluvnými stranami k uzatvoreniu Zmluvy o dielo č.
Z201629875_Z, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania zadávania podlimitnej
zákazky bežne dostupnej na trhu s využitím elektronického trhoviska, podľa
ustanovení zákona Č. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov apodľa Obchodných podmienok elektronického trhoviska na
predmet zákazkycvypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie riešenia
kanalizácie v meste _ odvedenie povrchových vôd".

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o dielo č. Z201629875_Z, uzavretej
dňa 10.10.2016, ktorá bola uzavretá automaticky systémom EKS ako výsledok
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postupu zadávania podlimitnej zákazky, bežne dostupnej na trhu s využitím
elektronického trhoviska podľa zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetko tiež podľa čl. 5.5. Zmluvy o dielo č.
Z201629875_Z azmluvných podmienok predmetnej zmluvy, Čl. XVII. Ukončenie
zmluvy, OPET-U, všeobecných zmluvných podmienok a podľa príslušných
ustanovení obchodného zákonníka, viažucich sa k ukončeniu zmluvy dohodou
zmluvných strán.

2.3 K ukončeniu zmluvy dohodou dochádza hlavne z titulu zabezpečenie hospodárnosti,
transparentnosti, nediskriminácie procesu verejného obstarávania a vzhl'adom na
odstránenie technických nedostatkov, čo sú skutočnosti ktoré nastali po ukončení
zadávania danej zákazky a ktoré vzhľadom na základné princípy verejného
obstarávania by mohli spochybniť zákonnosť uzatvorenia predmetnej zmluvy.

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že po nadobudnutí účinnosti dohody o ukončení zmluvy si
navzájom nebudú voči sebe uplatňovať žiadne požiadavky na plnenie zmluvy, žiadne
finančné nároky, ako úhradu za náklady spojené s ukončením predmetnej zmluvy
dohodou, ani žiadne zmluvné pokuty, ktoré by si zmluvné strany mohli v zmysle
predmetnej zmluvy uplatniť a objednávateľ nebude uplatňovať inštitút negatívnej
referencie, nakoľko nedošlo k priamemu plneniu predmetu zákazky.

Iľl, Platnosť a účinnost' dohody o ukončení zmluvy

3.1 Táto dohoda o ukončení zmluvy nadobúda platnosť podpísaním zmluvnými stranami
bez výhrad a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovej stránke
mesta Svidník.

IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto dohoda o ukončení zmluvy sa uzatvára na základe
ich slobodnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápade nevýhodných
podmienok, dohodu si riadne prečítali, nemajú voči jej obsahu a následkom žiadne
výhradyajej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali.
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4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí všetky úkony spojené s doručovaním
nevyhnutných informácií o ukončení zmluvy dohodou a to do EKS - CRZ ET, a CRZ.

4.3 Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po dve vyhotovenia .

.1[""')0. todt:-
Vo Svidníku, dňa .

Za objednávateľa:

IMESTO-SVIDNíKl__ 5---~

V Gbeľanoch, dňa 13.10.2016

Za dodávateľa:

r5lARM-ZA ~.r.o.

01~_Y r:
IČO~98 ----c/

réDPH: SK2022505881
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