
SmlouLa o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito

smluvními stranami:

Objednntclem

Městská část Praha 9,

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063 894
__

DIČ: C200063894, registrované dle § 94 zákona (1235/2004 Sb. o DPH

\!

zastoupená: lng. Stanislavem Gollcrem

a

Dodavatelem

ELIZZA sro

se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4

IČ: 00334561, DIČ: C2003345561, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

“ zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 576

zastoupená: lng. Milanem Stupavským, Dr.,jeclnatel společnosti

1.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2018 smlouvu (objednávku) č. O/OSMlll024/2018, jejímž

předmětem bylo ZŠ a MŠ Na Balabence -— rekonstrukce rekuperační jednotky — výkopy pro

el ekt ro .

2. Strana objednatele (Městská část Praha 9) je povinným subjektem pro zveřejňování v registru

smluv dle smlouvy uvedené vustanovení odst. 11. tohoto článku a má povinnost uzavřenou

smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany shodně konstatuji, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo

k uveřejnění smlouvy uvedené vedst. l tohoto článku v registru smluv, a že jsou si včdomy

právních následků s tím spojených.

4. Vzájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících způvodnč sjednané smlouvy,

sohlcdem na skutečnost, že obě strany jednaly svědomím závaznosti uzavřené smlouvy

a v souladu sjejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, 0 ve snaze napravit stav vzniklý



f
x
)

v důsledku neuveřejnční smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu

ve znění,jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností,

který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané

smlouvy', která tvoří pro tyto účely přííohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně

sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od datajejího uzavření .

Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané

smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním

nebudou vzájemně vznášet vůči. druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku

jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným

v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy

uvedené v čl. [. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému

zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5

zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva o vypořádání závazků nabýve' účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdržíjcden stejnopis.

Příloha č. l — Objednávka č. O/OSM/0024/2018 ze dne 1. 8. 2018

V Praze dne: 1 2 “UŽ" 7mg
«luv.
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Objednávka č: 0/0551/0024/2018 Datum: l.8.20l8 -

Dodavatel:
Odhčratcl:

ELIZZA s.r.o.
Městská část Praha 9

Malebná 960 '
Sokolovská 14/324

[4900 Praha l l
£8049 Praha 9

lČO: 00334561 DIČ: CZOO33456|

Bankovní spojení: 9075790310300 lČó: 00063 894 DIČ: (300063894

Peněžní ústav odběratele: Česká spořitelna. n. sf Vyřizuje: Goller Stanislav lng.

Číslo účtu: 40029-200091032910800 'l'elel'on:

i
E-mníl: golicrs©p£hmepnelmz

Kompetent: Připlata Josef lng.

Datum vystavení: 1.8.20l8 Termín: 31.|2.20| 8

U plnící: DPH bude faktura proplacena pouze v případě. že účet na ni uvedený bumíc zaregistrovaný nn FÚ.

I-‘ukml jo plnění I)?” v režimu přenesenédaňové povinnosti. musí být faktura doručena nejpozději J. dun následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Nu Follluřc dnílnvutcl vždy uvede celé číslo objednávky.

Ohicdnnvňmc u Vás podle platných zákonný-ch směrnic (: odběru. dodávce zboží a službách, Kym dodávky:

ZS n MS Na Balabence - rekonstrukce rekuperační jednotky - výkopy pro elektro

výkopy pro elektro

Cena celkem bez DPH Gil 912.00 Kč

Dl'l)21% [3 631.00 Kč

Conn celkom vč. DPH 78 543,00 Kč

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DANOVÉ I‘OVINNOSTI

Fakturace ;Šrobčhue po předání a převzetí dílo na základě vystavené Faktury s 30ti denní lhůtou splatnosti.

Přílohou faktury bude soupis provedených prací (pozn. bez této přílohy nchude Faktura proplacena).

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

Celková částku: CZK 78 543.00

 

  
Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním ci:;jcduávky v registru smluv.

Lhůta k přijali této objednávkyje |4 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu 9‘ I740 odsí. 3 zákona č. 89120|2 Sb., občanský zákonikje vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavaíclovym plněním ve smyslu 9' I744 zákona č. SWZOIZ Sb.. občanský zákoník je vyloučeno.

f- *...—__--

 



Dodavatel

HSV celkem

PSV celkem

R M celkem

M celkem

N celkem

HZS

N+HZS

ZRN+ost.

DPH

DPH

DPH

DPH

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

JKSO

SKP

Měrná

Počet

T

Zakázkové číslo

Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

í in

Přesun stavebních

Mimostaveništní

í staveniště

Provoz investora

í činnost ČD

60 í neuvedené

64 912 i celkem

Jméno :

Datum :

Podpis:

210%

210%

00%

O %

ZA OBJEKT CELKEM.. .

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

64 912 Kč

13 631 Kč

0 Kč

0 Kč

I 781543 Kč 
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" Stavba : 2018039 ZS Balabenka
Rozpočet: 1

Objekt : 01 Výkopy
Výkopy pro elektro

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ
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Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Pod lakové
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VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY   
;í “nár * ' " 004 60665

oo 60

Přesun stavebních
O 60 665

I
O 0 60 665

i staveniště
O 60 665

Provoz investora
0 60 665

í činnost
0 0 60 665

60 665

7 O 665
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Položkový rozpočet

 

“ Stavba : 2018039 zs šílabenka
Rozpočet: 1

Objekt : 01 Výkopy
Výkopy pro elektro

  
  

do cm v .4 100 m3
1 080 00

z hor.1-4 do 50 m
00

1
z . -4

261

1671011
z horn-4 v

221 50

171201201
na skl.-sypanina na

za skládku

174101 101 R00 Zásyp jam, rýh. se ím

175 101 RT2 Podsyp prohození sypaniny s dodáním

frakce O - 22 mm

Díl: 63
a konstrukce

8 31214 rýh betonem v

Díl: 96 Bourán konstrukcí

9735124R00 stávajícího krytu ti. 15 - 20 cm
268

10
rýh monolitické dlažba 20x30 cm

555

11
doprava suti 10 m

257 00

12 21 Příplatek k vnitrost. suti za 5 m
23 50

13 3R00 vybour.hmot na dop

523 00

104R00 . sut‘ bez příměsí, a likvidace
600 00

.
hmot

15 108R00 hmot pro opravy a údržbu do výšky 2 m
00

Díl: 776

16 1 Oprava

1 00 4 800 00 
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