DOHODA O UKONČENÍ
Rámcovej dohody č. Z20213822_Z
(ďalej aj len ako „dohoda“)
medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
sídlo podľa zriaďovacej listiny:
korešpondenčná adresa:
osoba konajúca v mene organizácie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
právna forma:
kontakt:
web stránka pre zverejnenie zmluvy:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice
doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ
35 555 777
202 177 2544
SK 2021772544
Štátna pokladnica
SK68 8180 0000 0070 0040 9705
SPSRSKBA
príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym
krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)

a
Dodávateľ:
sídlo:
osoba konajúca v mene spoločnosti:
IČO:
DIČ:
právna forma:

DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o.
Ulica Zavarská 9290/10J, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Ing. Juraj Kostolanský - konateľ
34139184
2020408027
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 35491/T
(ďalej ako „dodávateľ“)
(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.03.2021 Rámcovú dohodu č. Z20213822_Z (ďalej len ako
„Zmluva“) verejným obstarávaním cez Elektronický kontraktačný systém, predmetom ktorej je
dodávanie tovaru špecifikovaného v Zmluve.
2. Po uzatvorení Zmluvy dodávateľ predložil vzorku v rozpore s technickou špecifikáciou
vyplývajúcou zo Zmluvy a nepredložil certifikát na príslušenstvo - nosiče dopravného značenia –
čím nesplnil osobitné požiadavky na predmet zákazky.
3. S prihliadnutí na uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na ukončení Zmluvy v súlade
s článkom XVIII. bodom 18.1 Obchodných podmienok elektronického trhoviska a to ku dňu
nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.
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Článok II
Usporiadanie vzájomných nárokov
1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že k žiadnemu plneniu v zmysle uzatvorenej Zmluvy nedošlo
v dôsledku čoho ku dňu ukončenia Zmluvy považujú všetky svoje nároky za usporiadané
a vyrovnané v celom rozsahu.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení.
2. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve
(2) vyhotovenia.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po
prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:
V Košiciach, dňa: 14.4.2021

Za dodávateľa:
V Trnave , dňa: 7.4.2021

_____________________________________
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA
generálny riaditeľ

___________________________________
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o.
Ing. Juraj Kostolanský - konateľ
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