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Dohoda o ukončení Zmluvy o výkone činností vo verejnom obstarávaní 

uzavretá medzi 

Ob· ednávatel': 

Trenčiansky samosprávny kraj 
sídlo: K dolnej stanici 7282120A, 911 01 Trenčín 
IČO: 36126624 
DIČ : 2021613275 , .•. 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška - predseda 
{ďalej len "objednávate!"') 

Poskytovatel': 

Ing. Oľga Markovičová 
sídlo: Pri vinohradoch 6321/216, 831 06 Bratislava 
podnikajúca pod obchodným menom: Ing. Ol'ga Markovičová, miesto podnikania: Pri vinohradoch 216, 
Bratislava Ili. , zapísaná v živnostenskom registri vedenom OÚ Bratislava Ili. pod evidenčným číslom : 
103-21952 
IČO : 40781798 
DIČ : 1025262821 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK1511000000002625734847 
(ďalej len "poskytovatel") 

sa dohodli na uzavretí tejto dohody o ukončení Zmluvy o výkone činností vo verejnom obstarávaní 
(ďalej aj "dohoda"): 

Článok l. 
úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 8. januára 2016 Zmluvu o výkone činností vo verejnom 
obstarávaní evidovanú pod č. 2016/0074 (ďalej len "Zmluva"). 

2. Zmluvné strany majú záujem na skončení zmluvných vzťahov založených na základe Zmluvy 
v súlade s čl. VIli ods. 8.5 bod 8.5.1 Zmluvy. 

Článok ll. 
Predmet dohody 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody. 
2. Predmetom Zmluvy bolo vykonanie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky -

Projektové práce- Rekonštrukcie ciest ll. triedy. Súťaž bola zrušená na základe rozhodnutia 
Úradu pre verejné obstarávanie č. 5686-6000-2016-0N/50 a 5686-6000/2016-0N/51 
a Objednávate!' nevyužil opravný prostriedok najmä z dôvodu, že administratívne konanie o 
odvolaní a aj prípadné konanie o preskúmanie rozhodnutí úradu súdom je zdÍhavé a bránilo 
by zabezpečeniu poskytovatel'a služieb na predmetné projektové práce pre plánované 
investičné projekty iným postupom. Z týchto dôvodov a s ohl'adom na čl. IV. bod 4.2 Zmluvy 
sa zmluvné strany dohodli , že poskytovatel' má nárok na odmenu vo výške % dohodnutej 
odmeny, t.j. na odmenu vo výške 9 650,- EUR bez DPH, DPH vo výške 1 930,- EUR teda 
11 580,- EUR s DPH, ktorá bude uhradená na základe faktúry, ktorú je poskytovatel' 
oprávnený vystaviť po nadobudnutí účinnosti tejto dohody. Faktúra bude splatná do 30 dní od 
jej doručenia objednávatel'ovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že dňom účinnosti tejto dohody 
a úhradou odplaty podl'a bodu 2. tohto článku považujú svoje vzájomné vzťahy vyplývajúce zo 
Zmluvy za plne vyrovnané a nebudú voči sebe navzájom vznášať akékol'vek ďalšie nároky. 

Článok 111. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda sa stáva platnou dňom jej podpísania oboma zmluvným i stranami a účinná dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení. 



2. 

3. 

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre každého 
účastníka dohody. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dohoda nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali , jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkol'vek výhrad podpisujú. 

V Bratislave, dňa/JJ,.f-./!tJ/i V Trenčíne, dňa --~'!: ~ ~ 
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Objednávate!': 

v 
Poskytovat~l'· 

l , . , 

Ing. Ol'ga Markovičová 
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