Dohoda
o ukončení rámcovej zmluvy č. 10918 na poskytnutie služieb
uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení
jeho neskorších zmien a doplnkov

medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Názov:
Environmentálny fond
Sídlo:
Martinská 49, 820 15 Bratislava 215
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ
IČO:
30796491
DIČ:
2021925774
(ďalej len „Objednávateľ“)

Dodávateľ:
Obchodné meno:
PaR co, s.r.o.
Sídlo:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
V zastúpení:
Ján Vajs, prokurista
IČO:
50501569
DIČ:
2120347471
IČ D PH :
SK2120347471
Kontaktná osoba:
Ján Vajs
e-mail:
parco@parco.sk
Zápis v ORSR, oddiel Sro, vložka číslo 114105/B
(ďalej len „Dodávateľ“)
(ďalej spolu aj „zmluvné strany“)
uzatvárajú túto dohodu o ukončení platnosti rámcovej zmluvy č. 10918 zo dňa 12.10.2018
(ďalej aj „rámcová zmluva“):
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.10.2018 rámcovú zmluvu, ktorá nadobudla účinnosť
dňa 12.10.2018. Jej predmetom bol záväzok Dodávateľa poskytovať Objednávateľovi
kvalifikované konzultačné služby zamerané na prípravu projektovej dokumentácie pre
projekt informačného systému Environmentálneho fondu:
a) dodanie vstupnej analýzy potrieb objednávateľa,
b) spracovanie projektového zámeru a odôvodnenie projektu,
c) zadefinovanie predmetu zákazky pre budúci informačný systém.
d) ďalšie konzultačné služby v oblasti informačných systémov, ktorých potreba
vyplynie z potrieb objednávateľa v súvislosti s projektom informačného systému
Environmentálneho fondu.

2. Zmluvné strany sa v súlade sčl. 7 „Ukončenie zmluvy“, bod 1. písm. a) rámcovej
zmluvy dohodli a týmto vyslovene súhlasia s ukončením rámcovej zmluvy a zániku
zmluvného vzťahu založeného touto rámcovou zmluvou, ku dňu nadobudnutia
účinnosti tejto dohody.
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že všetky ich vzájomné nároky, ktoré im vznikli
z rámcovej zmluvy sa považujú v plnom rozsahu za vzájomne vyrovnané a nebudú voči
sebe uplatňovať žiadne nároky vyplývajúce z tejto rámcovej zmluvy.
4. Predmetná dohoda o ukončení platnosti zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom jej
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Táto dohoda je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií), v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto dohody v jej plnom znení,
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si uvedenú dohodu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
8. Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o dielo je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých
2 vyhotovenia nadobudne Objednávateľ a 2 vyhotovenia nadobudne Dodávateľ.
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