
Dohoda o skončení Kúpnej zmluvy č,z20L759334-z
uzatvorenej dňa 28.1'I.20J.7 podl'a 5 409 a nasl. zákona č. 513 lL991' Zb. obchodný zákonník v platnom

znení (d'alej ako ,,obchodný zákonník") (d'alej ako,,Dohoda")

medzĺ zmluvnýmĺ stranamĺ:

objednávateľ
sídlo
Právna forma

lČo
DlČ
tč opu
V zastúpení
číslo účtu
Tel. kontakt

(d'alej a ko,,obiednávateľ")

PosĘtovateľ
sídlo
Zapísaný v
lČo
DlČ
lČ DPH
V zastúpení
číslo účtu

: Slovenská inovačná a energetická agentúra
: Bajkalská 27,827 99 Bratíslava, Slovenská republika
: štátna príspevková organizácia
zriadená rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 63/L999 v znení
nadväzujúcich rozhodnutí

: 00002801
:2020877749
:5K2020877749
: JUDr' Svetlana Gavorová, generálna riadĺtelka
: SK65818000000070000 62596
: + 42L 915 839 848

: EKoAU'ľo s.r.o. Bardejov
: štefánikova 90, 085 0L Bardejov, Slovenská republika
: obchodnom registri oS Prešov, odd. Sro, vložka č'.IoI3tlP
:3644448I
:2020026316
: SK2020026316
: lng. Jozef Rohal', konatel'spoločnosti
: SK43 83'700 0o000t6LL46Żz7

(d'alej ako,,Dodávateľ")

(objednávatel'a Poskytovatel'd'alej ako ,,Zmluvné strany " alebo osobitne ,,Zmluvná strana")



Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.11'.20L7 prostredníďvom Elektronického kontraktačného systému podl'a

ustanovení s 409 a nasl. obchodného zákonníka Kúpnu zmluvu č'. z201759334 z (d'alej ako ,,Kúpna
zmluva"), ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republĺky dňa

28'LL.21L7. Kúpna zmluva ešte nenadobudla účinnosţ nakolko vzmysle bodu ].5.1'2' Článku xv'
obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.2. účinných od 04.L1.2017 (d'alej ako,,OPET")

zákazka ešte nebola schválená v rámci kontroly oprávneným orgánom.

čÉnok l.

]". Zmluvné strany sa vsúlade sustanovením bodu L8.1 Článku Xvlll. OPET dohodli na skončení Kúpnej

zmluvy dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.

2. Vzhl'adom k tomu, že odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy nedošlo ani k čiastočnému p|neniu jej predmetu,

Zmluvné strany považujú uzatvorením tejto Dohody všetky svoje záväzky za vysporiadané.

3. Zmluvné strany podpisom tejto Dohody prehlasujú, že im ku dňu podpĺsu Dohody nevznĺkla žiadna

škoda voči druhej zo Zmluvných strán'

článok ll.

].. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcím po dnijej zverejnenia v Centrálnom regĺstri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republĺky.

2. Dohoda je vyhotovená v šţroch rovnopisoch, pričom každázo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy'

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že s Dohodou boli rĺadne oboznámené, nebola uzatvorená v tiesni, ani za

ĺných neuýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpĺsujú.

V Bardejove dňa 8.].2.2017

Dodávatel'objednávatel'

;;;;;ilä"".r', . 
"n.,*.iŕ*u 

,*il''
JUDr. Svetlana Gavorová

generálna rĺaditelka

EKOAUTO s.r.o. Bardejov

lng. Jozef Rohal'

konatel' spoločnosti


