Dohoda zn1luvných strán
o ukončení Dohody o príležitostnom spoločnom verej nom
obstarávaní zo dňa 14.01.2019

1.

Zmluvné strany

Názov:
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Sídlo:
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
V zastúpení:
Róbert Šimončič, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená konať vo veciach Dohody: Jozef Troják
I ČO:
36 070 513
DIČ:
2022302392
(ďalej ako „SARIO")

a
Obchodné meno:
Slovak Business Agency
Sídlo:
Karadžičova 2 ,811 09 Bratislava, Slovenská republika
V zastúpení:
Martin Holá k, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená konať vo veciach Dohody: Marián Letovanec
IČO:
30 845 301
DIČ:
2020869279
(ďalej ako „SBA")
(ďalej spolu ako „Účastníci dohody alebo zmluvné stranl')

II.
1.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.01.2019 Dohodu o príležitostnom spoločnom verejnom
obstarávaní, ktorej predmetom bola dohoda o uskutočnení príležitostného spoločného verejného
obstarávania s názvom " Služby spojené so zabezpečením účasti slovenských subjektov na
zahraničných veľtrhoch a výstavách" na zabezpečenie plynulej implementácie v rámci národného

projektu „Podpora internacionalizácie MSP", kód ITMS2014+ projektu 313031H810.
III.

Predmet dohody

1.

Zmluvné strany sa dohodli o ukončení uvedenej Dohody o príležitost nom spoločnom verejnom
obstarávaní dohodou k dátumu jej podpisu, čím uvedená zmluva dňom jej podpisu oprávnenými
osobami oboch zmluvných strán zaniká.

2.

K plneniu uvedenej Dohody o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní do dnešného dňa
nedošlo a žiadna zo zmluvných strán si nebude nárokovať žiadne plnenie vyplývajúce z uvedenej
Dohody.

IV.
1.

Záverečné

ustanovenia

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých SARIO si ponechá jedno vyhotovenie
a SBA jedno vyhotovenie.

2. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom dohody vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto
dohoda bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v
tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením
vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa

Róbert Šitnončič
generálny riaditeľ SARIO

V Bratislave dňa

Martin Holák
generálny riaditeľ SBA

