Dohoda o ukončení
Rámcovej dohody na poskytnutie služby dezinsekcie
č. OZP/11/05
uzavretej dňa 21.12.2011, podľa § 11 v spojení s § 64 ods. 1 až 4 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na základe výsledku verejnej súťaže
vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.109/2011 z 04.06.2011 č.04127 a § 269 ods.
2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„dohoda“)
Účastníci dohody:

Sídlo:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Všeobecná úverová banka Bratislava - mesto
6327012/0200
603 481
nie je platiteľom DPH
(ďalej len „hlavné mesto“)

a

Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

ASANARATES s. r.o.
Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Daniel Leysek – konateľ,
Marián Leysek – konateľ
Tatrabanka a.s.
2625144070/1100
36 606 693
2022182239
SK2022182239
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo:18054/V
(ďalej len „poskytovateľ“)

uzatvárajú túto dohodu podľa VIII ods. 9 Rámcovej dohody na poskytnutie služby
dezinsekcie, č. OZP/11/05, dňa 21.12.2011, za nasledovných podmienok:

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Účastníci dohody uzatvorili Rámcovú dohody na poskytnutie služby dezinsekcie,
č. 0ZP/11/05, zo dňa 21.12.2011 (ďalej len „Rámcová dohoda“), ktorej predmetom je úprava

práv a povinností zmluvných strán pri zadávaní zákaziek súvisiacich so službami dezinsekcie
za podmienok upravených v Rámcovej dohode.
Článok 2
Predmet dohody a vysporiadanie záväzkov
(1) Účastníci tejto dohody sa dohodli na ukončení platnosti a účinnosti Rámcovej dohody ku
dňu podpísania dohody.
(2) Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že nemajú žiadne vzájomné záväzky a pohľadávky
z Rámcovej dohody ku dňu podpísania dohody.
(3) Poskytovateľ vyhlasuje, že si voči hlavnému mestu nebude uplatňovať žiadne nároky z dôvodu
ukončenia platnosti Rámcovej dohody.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
(1) Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma jej účastníkmi.
(2) Dohoda sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
každý z účastníkov dohody obdrží po troch (3) vyhotoveniach.
(3) Účastníci dohody vyhlasujú, že dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za hlavné mesto SR Bratislavu:

Za ASANARATES, s.r.o.

........................................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hl.m. SR Bratislavy

.........................................................................
Daniel Leysek, Marián Leysek
konatelia spoločnosti
ASANARATES s. r.o.

