
 

 

DOHODA 
o ukončení Rámcovej dohody č. Z201767962_Z 

medzi zmluvnými stranami 
 
 
Záchranná zdravotná služba Bratislava 
So sídlom: Antolská 11, 850 07 Bratislava 
IČO: 17336210 
DIČ: 2020845827 
Zriadená zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991 – A/XXI-3 v znení neskorších zmien  
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Slovák, generálny riaditeľ 
   Ing. Dušan Valent, ekonomický riaditeľ 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK58 8180 0000 0070 0028 7955 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
TT Pharma, s.r.o. 
So sídlom: J. Bottu 2, 91701 Trnava, Slovenská republika 
IČO: 44078145 
DIČ: 2022604936 
IČ DPH: SK2022604936 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21720/T 
Štatutárny orgán: Mgr. Simona Súkenníková, konateľ  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK66 1100 0000 0026 2181 8912 
(ďalej len „dodávateľ“) 
 
(ďalej v texte spoločne i „zmluvné strany“) 
 
 

I. 
1. Zmluvné strany uzatvorili, automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického 

kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska 
verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017 (ďalej len „OPET“), dňa 15.12.2017 Rámcovú dohodu 
č. Z201767962_Z, predmetom ktorej je záväzok dodávateľa dodávať pre objednávateľa 
lieky a infúzne roztoky, špecifikované v tejto rámcovej dohode, za podmienok 
dohodnutých v tejto rámcovej dohode (ďalej len „RD“). 
 

2. V zmysle čl. V. bodu 5.1 RD v spojení s čl. XVIII bodu 18.1 2. časti OPET, sa zmluvné strany 
dohodli na ukončení RD ku dňu účinnosti tejto dohody. 

 
 

II. 
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim pod dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Súkenníková&MENO=Simona&SID=0&T=f0&R=1


 

 

2. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po dve originálne vyhotovenia. 
 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú. 

 
 
 
V Bratislave dňa ...................     V Trnave dňa ................... 
 
 
 
Za objednávateľa:      Za dodávateľa: 
 
 
 
.................................................................   .......................................................... 
Ing. Ľubomír Slovák, generálny riaditeľ   Mgr. Simona Súkenníková, konateľ  
 
 
................................................................. 
Ing. Dušan Valent, ekonomický riaditeľ 
 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Súkenníková&MENO=Simona&SID=0&T=f0&R=1

