DO HO DA
o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201522220_Z uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného
zákonníka

OBJEDNÁVATEĽ:

Fakultná nemocnica Trnava
sídlo: A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
štatutárny orgán: Ing. Martin Neštický, MBA - riaditeľ
IČO: 00 610 381
DIČ: 2021191084
IČ DPH: SK2021191084
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0028 1238
zriadený: Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa
14.6.1991, v znení Rozhodnutia č. 1311/98-A-865/98-OLP zo
dňa 24.6.1998, v znení Rozhodnutia č. M/1206/2003 zo dňa
21.3.2003
(ďalej len „Objednávateľ“)
A

DODÁVATEĽ:

Deloitte Audit s. r.o.
sídlo: Einsteinova 23, Digital Park II, 851 01 Bratislava
štatutárny orgán: Zuzana Letková, konateľ
IČO: 31343414
DIČ: 2020325516
IČDPH: SK2020325516
bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK40 7300 0000 0090 0001 8113
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1 Odd.: Sro., vl. č.
4444/B
(ďalej len „Dodávateľ“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú
v súlade s bodom 17.1 ČI. XVII Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3
účinných odo dňa 01.06.2015, 2. časť Všeobecné zmluvné podmienky Dohodu o ukončení
Kúpnej zmluvy č. Z201522220_Z zo dňa 03.09.2015 o 10:03:02
(ďalej len „Dohoda“)
1.
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201522220_Z uzatvorenej dňa 03.09.2015 o 10:03:02 (ďalej len
„Zmluva“) automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3 účinných odo dňa 01.06.2015 sa
Dodávateľ zaviazal poskytnúť Objednávateľovi službu podľa špecifikácie uvedenej v ČI. II Zmluvy
v dohodnutom množstve, čase a mieste a to - „Prevernie historických finančných výkazov podľa
medzinárodného auditorského štandardu ISRE 2400 (Limited review) v príspevkovej
organizácii v mieste sídla objednávateľa“.
2.
Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy ku dňu podpisu tejto Dohody, pričom zmluvné strany
zhodne prehlasujú, že nakoľko nedošlo ku dňu podpisu tejto Dohody zo strany Dodávateľa k plneniu
podľa ustanovení Zmluvy zo strany Dodávateľa, nevzniká Dodávateľovi nárok na úhradu kúpnej ceny
v zmysle Zmluvy.
3.
Na základe tejto Dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzujú a súhlasia, že ku dňu účinnosti tejto Dohody, nemajú voči sebe žiadne

nevysporiadané vecné alebo finančné pohľadávky, nároky alebo akékoľvek iné záväzky vyplývajúce
zo Zmluvy alebo súvisiace so Zmluvou.
4.
Táto Dohoda nadobúda platnosť a záväznosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5.
Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dvoch vyhotoveniach obrdží každá
zo zmluvných strán.
6.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili a jej podmienkam porozumeli. K
uzatvoreniu Dohody pristupujú na základe slobodnej vôle prejavenej zrozumiteľne, určite a vážne,
bez pocitu tiesne alebo inak nevýchodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trnave, dňa

Podpisy účastníkov dohody

Objednávateľ:
Ing. Martin Neštický, MBA
riaditeľ

Dodávateľ:
Zuzana Letková
konateľ
Deloitte Audit s. r.o.
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