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Smlouva o vypořádání závazků

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

stranami:

1. Objednatel:

se sídlem:
IČ:

DIČ:
oprávněný zástupce:
- ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

2. Dodavatel:

se sídlem:
zapsaný v OR:
IČ:
DIČ:
Zastoupena:
(dále jen „dodavatel")

Statutární město Zlín

Nám. Míru 12, 760 01 Zlín
00283924
CZ00283924
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Ing. Lukáš Sovadina, správce MKDS Městské policie Zlín
Česká spořitelna a.s., pobočka Zlín
3048982/0800

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

Třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín
Krajský soud v Brně, C 5873
46992308
CZ46992308

na základě plné moci

(oba dále také jen jako „smluvní strany").

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2018 kupní smlouvu ve formě objednávky (dále jen

„smlouva"), jejímž předmětem bylo dodání níže uvedeného zboží:

■ Ix 653203-B21 ProLiant DL 385p Gen8 SFF (server dle specifikace) - 60.258 Kč,

■ Ix HPE MS Windows Server 2016 (16-Core) -18.513 Kč.

2. Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy

uvedené v ustanovení odst. 1. 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 konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo

k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy

právních následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy,

s ohledem na skutečnpst, že obě strany jednaly svědomím závaznosti uzavřené smlouvy

a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý
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v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou 

smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

Práva a závazky smluvních stran

1. 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 přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí 

původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.

2. 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.

3. 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.

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

uvedené v čl. I. 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.

lil.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími právními předpisy České 

republiky.

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

3. Dodavatel bere na vědomí, že statutární město Zlín zpracovává osobní údaje v souladu s

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost 

zpracování v tomto případě vychází z čl. 6 odst. 1 pism. b); zpracování je nezbytné pro splnění 

smlouvy. Kontakty na pověřence, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další 

informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www stránkách statutárního města 

Zlína. '

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.



5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží

2 stejnopisy a dodavatel obdrží 1 stejnopis.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že tato smlouva byla

uzavřena svobodně, vážně, ne v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu či

druhou smluvní stranu, že jejímu obsahu porozuměly a s jejím obsahem plně souhlasí. Na

důkaz těchto skutečností připojují zástupci smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: 1) Smlouva (objednávka) č. 260180074 ze dne 5. 3. 2018

Schválení uzavření smlouvy

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: í^/tk/lOf^ 21 duL ///. tof9

Ve Zlíně dne..^.:.é.^'^ Ve Zlíně dne 28.1. 2019

zodpovídá odbor
"T

datum příjmení podpis

věcně Mf
ZoÍ<^

KLADN

právně nf
L5A-

finančně
_____^

j f
HOLCOV



Zlín statutární město Zlín
náměstí Míru 12 * 761 40 Zlín

OBJEDNÁVKA 0260180074

ze dne:

Objednatel:

5.3.2018

Statutární město Zlín
Městská policie
náměstí Míru 12
76140 Zlín

Dodavatel:

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o,

Třída Tomáše Bati 5267
76001 Zlín

IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení:
ČS, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: 3048982/0800
Vyřizuje: Sovadina Lukáš ing.
Tel./Mail:

IČ: 46992308
DIČ: CZ46992308

fax.

1. Předmět plněni
Objednáváme u Vás:
Ix 653203-B21 ProLiant DL385p Gen8 SFF {server dle specifikace) 60 258,-Kč
Ix HPE MS Windows Server 2016 (16-Core) 18.513,-Kč

2. Termín dodáni
5.4.2018

3. Cena (včetně DPH)
Kč 78 800,00

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

statutární
I®

^
nám

ič ooaa3S

Kladníč
ředitel Zlín

telefon 577 630 111, fax 577 432 911
bankovní spojení; 3049002/0800 ■ IČ 00283924 • DIČ CZ00283924



iMPROM&r
Systémová řešení

PLNA iOC

Obchodní společnost IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., IČ: 46992308, se sídlem Zlín, třída Tomáše
Bati 5267, PSČ 760 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8573, zastoupená Petrem
Koželou, jednatelem (dále jen „Společnost")

zmocňuje

aby Společnost zastupovali ve všech právních jednáních a činili veškeré úkony za Společnost, a to i
tehdy, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)

(g)

(h)

(i)

právně jednat a činit jiné úkony, sjednávat a podepisovat veškeré smlouvy a dohody související
s podnikatelskou činností Společnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), v platném znění;

právně jednat a činit jiné úkony, sjednávat a podepisovat veškeré smlouvy a dohody podle
zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;

právně jednat a činit jiné úkony v rámci zadávání veřejných zakázek podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně podávání nabídek a
podepisování veškerých dokladů požadovaných zadavateli nebo třetími osobami v rámci
zadávání veřejných zakázek a včetně podpisu souvisejících smluv;

právně jednat a činit jiné úkony, včetně podepisování dokumentů podle zákona č. 186/2006
Sb., zákon o úpadku a způsobu jeho řešeni (insolvenční zákon) v platném znění;

jednat s orgány státní správy a samosprávy a s jakoukoli jinou osobou;

podávat a podepisovat návrhy na zahájení soudních, správních či jiných řízení, podávat
opravné prostředky, námitky, rozklady a návrhy na přezkum rozhodnutí zadavatele orgánu
dohledu a vzdávat se jich a činit jakékoli jiné úkony související s jakýmkoli řízením, jehož se
Společnost účastní nebo se bude či zamýšlí účastnit;

uzavírat smír a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, vymáhat nároky,
přijímat plnění nároků a jejich plněni potvrzovat;

sepisovat a podepisovat jakákoli čestná prohlášení či jiné jednostranné právní jednání za
Společnost;

přijímat doručované písemnosti;



Zmocněnci jednají tak, že nejméně dva z výše uvedených zmocněnců připojí svůj podpis podle dále
uvedeného podpisového vzoru současně.

Zmocněnci přijetím této plné moci berou na vědomí, že jsou při jednání na základě této plné moci
povinni řídit se pokyny zmocnitele a jednat ve věci osobně. Další osobu mohou zmocnit pouze na
činnosti a jednání spojené se státní správou, státní samosprávou a pro činnosti a jednání
s organizacemi, které jsou vlastněny státem.

(j) právně jednat a činit jiné úkony za Společnost v souladu s právním řádem České republiky.

Ve Zlíně dne 3. 4. 2018

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám:

Ve Zlíně dne 3. 4. 2018

Podpisový vzor: l

r

Ij t,

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACl

Podle ovafovaci knihy Ověřovací kniha B 1/2018

poř. č. vidimacc 1765/2018

lato úplná kopie , obsaluijicí 2 strany

.souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a a lato listina je

pivopisem*

obsahujícím 2 strany '

listina, z niž je vidimovaná listina pořízena ncobsahujo viditelný zajijťováci yT-,.''.,

prvek, jenž je souíásli obsahu právního významu léto I-^liny. / .j-,.

V Zlíní // dne 08.11.2018; -7 //'S’
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ověřující psobyT'^ '
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Otisk úředního razítka:

*Nchodící se Škilnčlc


