
Dohoda 
o ukončení platnosti a účinnosti

Rámcovej dohody č. Z202120970_Z zo dňa 16.11.2021
(ďalej len "dohoda")

uzatvorenej medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávater:

Obchodné meno: "FÉNIX" Zariadenie sociálnych služieb Levice
Sídlo: Komenského č. 29,93401 Levice, Slovenská republika
IČO: 00596825
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK37 8180 0000 0070 0030 6861
Telefón: +421366315607
(ďalej len "objednávatel''')

2021224128

Dodávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13,96001 Zvolen, Slovenská republika
36008338
2020477613

IČ DPH: SK2020477613
Bankové spojenie: IBAN: SK611100 0000002624780024
Telefón: 0455317910
(ďalej len "dodávatel'")

(spolu ďalej len "strany dohody")

Čl. 1
Predmet dohody

1.1. Predmetom tejto dohody je ukončenie platnosti a účinnosti Rámcovej dohody č. Z202120970_Z.
ktorú strany dohody uzatvorili dňa 16.11.2021 (ďalej len "zmluva").

1.2. Strany dohody sa dohodli, že zmluva zaniká dňom 09.05.2022
1.3. Dôvodom ukončenia zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán je skutočnosť, že sa podstatne

zmenila situácia na trhu súvisiaca so zabezpečením dodania predmetu zákazky a teda dodávatel'
nie je schopný dodať predmet zákazky vo vysúťaženej cene.

čl. 2
Vysporiadanie záväzkov

2.1. Strany dohody Sr! dohodli, že vzájomné práva a povinnosti vvplývajúce im zo zmluvy si vzájomne
vysporiadajú najneskô: du 31.05.2022.



Čl. 3
Záverečné ustanovenia

3.1. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis pre dodávateľa a dva
rovnopisy pre objednávateľa.

3.2. Akékol'vek dodatky a zmeny tejto dohody je možné vykonať len písomnou formou, po ich
odsúhlasení a podpísaní oboma stranami dohody.

3.3. Strany dohody prehlasujú, že túto dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle,
dohoda nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali,
jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu dohodu vlastnoručne a dobrovoľne podpisujú.

3.4. Dodávateľ súhlasí so zverejnením dohody v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi v Centrálnom registri zmlúv.

3.5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami a účinnosť 10.05.2022.

Za objednávateľa:

V Leviciach dňa ~q. .. .I!.f.: .. H..g . 

PhDr. Robert Budinský, riaditeľ:
pečiatka a podpis

Za dodávateľa:

Vo Zvolene, dňa 06.05.2022

Ľubomír Chrien, konateľ
pečiatka a podpis


