č. zmluvy: 254/2017
Dohoda o ukončení
Rámcovej dohody č. Z201767951_Z zo dňa 14. decembra 2017 (ďalej len „Dohoda“)
medzi zmluvnými stranami:

názov:

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a
informatizáciu

so sídlom:

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

zastúpený:

Mgr. Patrik Krauspe, vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu

IČO:

50 349 287

(ďalej len „Objednávateľ“)
a

názov:

GGFS s.r.o.

so sídlom:

Sasinkova 5, 81108 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

47 079 690

DIČ:

2023770892

IČ DPH:

SK2023770892

Telefón:

0911409594

(ďalej len „Dodávateľ“)
(ďalej Objednávateľ a Dodávateľ spolu len „Zmluvné strany“)

Čl. I
Predmet dohody
1.

Zmluvné strany uzatvorili prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému
Rámcovú dohodu č. Z201767951_Z zo dňa 14. decembra 2017 (ďalej len „Rámcová
dohoda“).

2.

Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Rámcovej dohody ku dňu 15. decembra 2017.

3.

Zmluvné strany prehlasujú, že všetky záväzky Objednávateľa a Dodávateľa sú
vysporiadané.

Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Táto Dohoda sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2. Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho Objednávateľ dostane štyri rovnopisy
a Dodávateľ dostane jeden rovnopis.
3. Zmena alebo doplnenie akýchkoľvek dohodnutých podmienok v tejto Dohode je možná
len formou písomného, riadne očíslovaného dodatku k Dohode podpísaného oprávnenými
zástupcami oboch Zmluvných strán.
4. Dohoda nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu druhej Zmluvnej strany. Dohoda
nadobudne účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie Dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne
jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené na podpis Dohody a na znak
súhlasu ju podpísali.

V Bratislave ……………………….

V Bratislave ……….....…………

.......................................................

........................................................

PhDr. Ivan Kmotrík ,konateľ
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Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu
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