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Statutární město Ostrava Dohoda O U končenš

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz , 7,4. , l

úřad městského obvodu Římu-DVĚ Sm ouvy

Dohoda o ukončení rámcové smlouvy o dílo č. 10874/2017/OM ze dne 23. 10. 2017

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. Edvarda Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

Ing. David Wítosz. místostarosta zmocněn k podpisu usnesením Rady městského obvodu

Moravská Ostrava a Přívoz č. 0215/RMOb1822/5/19 ze dne 04. 02. 2019

IČ: 00845451

DIČ: CZOOS45451 (plátce DPH)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

 

(dále jen „objednatel“)

a

ORSA, s. r. o.

28. října 212/37. 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

© 60318431

DIČ: CZ60318431

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(společné takéjako „smluvní strany“)

 

Obsah

Clánek ].

Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2017 rámcovou smlouvu o dílo č. 10874/2017/OM na „Opravu

a údržbu domovního a bytového fondu — malířské a natěračské práce“ pro domovní a bytový fond

v majetku statutárního města Ostravy svěřeném městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

(dálejen „rámcová smlouva“).

Článek 11.

Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012. občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů. tímto ke dni 31. 3. 2019 ukončují účinnost výše uvedené rámcové smlouvy.
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Uzavřením této dohody nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající zdosud

realizovaného plnění předmětu rámcové smlouvy. zejména pak práva a povinnosti smluvních stran

vyplývající ze záruk zhotovitele za kvalitu poskytnutého plnění a ujednání o sankcích. Uzavřením

této dohody není těž dotčena účinnost smluv o dílo, uzavřených dle rámcové smlouvy do skončení

rámcové smlouvy, jejichž předmět do dne skončení rámcové smlouvy nebyl smluvními stranami

splněn.

Clánek III.

Tato dohoda může být změněna toliko písemnýmk vzestupně číslovanýmk dodatky podepsanými

smluvními stranami.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech splatností originálu. Jedno vyhotovení obdrží

zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují. že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu. což

stvrzují svými podpisy.

Za objednatele

   V Ostravě, dne

 

Ing. David Witosz

místostarósta

Za zhotovitele
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