DOHODA
o ukončení zmluvného vzťahu založeného Kúpnou zmluvou č. Z201712549_Z
uzavretou v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „dohoda“)
medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice
Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ
35555777
2021772544
SK2021772544
príspevková organizácia zriadená
Košickým samosprávnym krajom – Zriaďovacia listina
č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010
+421 55 78 60 013

Tel.:
ďalej len “objednávateľ“
a
Dodávateľ:

MažeTo, s.r.o.

Sídlo:
Štatutárny orgán:

Lán 688/2, 029 52 Hruštín
Ing. Martin Martvoň – konateľ
František Martvoň - konateľ
44754213
2022817005
SK2022817005
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Odd. Sro,
vložka č. 51284/L
+421 948 524 035

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis:
Tel.:
ďalej len “dodávateľ“

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1.

2.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej ako „objednávateľ“) uzatvoril dňa
27.03.2017 ako výsledok verejného obstarávania postupom s využitím elektronického
trhoviska Kúpnu zmluvu Z201712549_Z na dodávku tovarov s názvom: „Akumulátory
do motorových vozidiel a mechanizmov“, (ďalej len „zmluva“) so spoločnosťou
MažeTo, s.r.o. (ďalej ako „dodávateľ“).
Ku dňu podpisu tejto dohody bol predmet zmluvy realizovaný čiastočne podľa
požiadaviek objednávateľa.
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Čl. II
Predmet dohody
1.

2.
3.
4.

5.

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XVIII bod 18.1 Všeobecných zmluvných
podmienok (tvoriacich súčasť Obchodných podmienok elektronického trhoviska – verzia
3.1 účinná zo dňa 01.02.2017) dohodli na ukončení zmluvného vzťahu založeného
zmluvou špecifikovanou v čl. I bod 1 ku dňu nadobudnutia účinnosti novej zmluvy
uzatvorenej s víťazným uchádzačom na dodávku akumulátorov do motorových
vozidiel a mechanizmov.
Objednávateľ oznámi písomným podaním zaslaným doporučene dodávateľovi deň
nadobudnutia účinnosti novej zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar na základe doručených objednávok do dňa
nadobudnutia účinnosti novej zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisom tejto dohody budú považovať svoje vzájomné
vzťahy založené na základe zmluvy Z201712549_Z za ukončené dňom nadobudnutia
účinnosti novej zmluvy a vysporiadané budú dňom splatnosti poslednej faktúry, ktorý
bude vyšpecifikovaný v oznámení o nadobudnutí účinnosti novej zmluvy.
Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že s výnimkou vyššie uvedenej faktúry a práv
a povinností vyplývajúcich zo záruky na dodaný tovar žiadna zo zmluvných strán nemá
a nebude si z titulu zmluvy Z201712549_Z alebo v súvislosti s ňou uplatňovať voči
druhej zmluvnej strane akékoľvek práva, právne nároky, záväzky alebo pohľadávky
a/alebo vyžadovať plnenie akýchkoľvek povinností. Žiadna zo zmluvných strán zároveň
nebude od druhej zmluvnej strany požadovať žiadnu náhradu škody alebo iné sankcie
Čl. III
Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) sú určené
kupujúceho a dva (2) pre predávajúceho.
Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom na tejto dohode potvrdzujú, že táto dohoda
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým
ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle,
a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach, dňa: 29.09.2017
Za objednávateľa:

..............................................
Ing. Zoltán Bartoš
riaditeľ

V Hruštíne, dňa: 25.09.2017
Za dodávateľa:

.

.............................................
Ing. Martin Martvoň
konateľ
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MažeTo, s.r.o.
Lán 688/2
02952 Hruštín

Váš list číslo/zo dňa

Náš list číslo
IU- 2017/100211068

Vybavuje/linka
Ing. Rudňanská / 055/7860041

Košice
31.10.2017

VEC:
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného Kúpnou zmluvou č. Z201712549_Z –
oznámenie o dni nadobudnutia účinnosti

V zmysle Dohody o ukončení zmluvného vzťahu založeného Kúpnou zmluvou
Z201712549_Z zo dňa 27.03.2017 - bod 2. čl. II Predmet dohody Vám oznamujeme, že
zmluvný vzťah založený zmluvou špecifikovanou v bode 1. čl. I Úvodné ustanovenia je
ukončený dňom nadobudnutia účinnosti novej zmluvy uzatvorenej s víťazným uchádzačom
na dodávku akumulátorov do motorových vozidiel a mechanizmov t. j. 31.10.2017.
Zároveň v zmysle bodu 4. čl. II Predmet dohody zmluvné strany budú považovať svoje
vzájomné vzťahy založené na základe zmluvy Z201712549_Z za vysporiadané dňom
splatnosti faktúry č. 170103834 t. j. 10.11.2017 doručenej dňa 31.10.2017.
S úctou

Ing. Zoltán Bartoš
riaditeľ

