
Smlouva o vypořádání závazků

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

y á L * * ,
statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím Odboru rozvoje a strategie
IČ: 00274046 DIČ:CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 326561/0100
(dále jen „objednatel")
a
Dodavatelem
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Se sídlem: Teplého 2141

532 20 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing, Tomášem Pelikánem, ředitelem
IČ: 63217066 DIČ: CZ63217066
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 19-2372930267/0100
(dále jen „dodavatel")

I.
Popis skutkového stavu

1. Objednatel zaslal dne 30.10.2017 dodavateli objednávku č. OBJ 1411/00028/17, která byla 
téhož dne dodavatelem akceptována podpisem statutárního zástupce (dále jen „Smlouva"). 
Předmětem Smlouvy byla realizace reklamního polepu na 2 vozidlech MHD a pronájem 
reklamních ploch na těchto vozidlech na období 1.11.2017 -  31.12.2017. Tato Smlouva byla 
uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na základě 
čl, 14 odst. 4 -  přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice zadavatele 
Zadávacího řádu veřejných zakázek.

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 
(dále jen „ZRS").

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že došlo k plnění dle Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto 
článku před jejím uveřejněním 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, 
sohledem na skutečnost, 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



v důsledku neuveřejnění Smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou 
smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.
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.

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 strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS 
smlouvy uvedené v čí. 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 ZRS.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou 

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 -  Objednávka (Smlouva) č. OBJ 1411/00028/17 ze dne 30.10.2017

V Pardubicích dne
27  - 03-  2019

V Pardubicích dne ..ír.í/..?....?!?..í.̂

za objednatele /za dodavatele

/



Integrované územní Investice 
H radecko-pardu bl cké 
aglomerace

č Obj. OBJ1411/00028/17

Vážený pan 
Tomái Pelikán
Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Teplého 2141 
532 20 Pardubice

Objednávka -  realizace reklamního polepu vozů MHD

Vážený pane Pelikáne,

v rámci projektu "Řízeni Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace* 
(reg. č. projektu CZ.08.1.125/0.0/0,0/15^003/0000054) si u Vás závazně objednávám realizaci 
reklamního polepu vozů MHD v termínu od 1.11.2017 do 31.12.2017. Konkrétně se jedná o:

- Grafickou přípravu na 2 vozidla (autobus: 1 boční strana Dopravní tématika, 2. boční strana 
téma Vzděláváni dětí, přední a zadní strana logo aglomerace; trolejbus: 1 boční strana 
Dopravní tématika, 2. bočni strana Obnova památek, přední strana logo aglomerace, zadni 
strana Vzdělávání děti);

- Tisk polepu z certifikovaných fólií;

Odborná instalace polepu na vozidla;

* Deinstalace polepu po skončení kampaně.

Cena za dodávku činí 178 400 Kč bez DPH, tedy 215 864 Kč včetně DPH.

Vzhledem ktomu, že zpracování realizace reklamního polepu vozů MHD je spolufinancováno 
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR, Je zde povinnost 
dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů „Zprostředkuji subjekt 
integrované uzemni investice Hradecko-pardubické aglomerace" a „Řízeni Strategie integrované 
územní investice Hradecko-pardubické aglomerace", z nichž je zakázka hrazena, provést kontrolu 
souvisejících dokladů a doklady k zakázce řádně archivovat minimálně do roku 2021.

EV R O PSK Á  UNIE 
Food soudržností
Operační program Technická pomoc

MINISTERSTVO 
PRO MfSTNf 
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice 
H ra d ecko-pa rdubic ké 
aglomerace

Potvrzenou objednávku nám, prosím, zašlete poštou nebo naskenovanou kopii e mailem. 

Předem děkuji za kladné vyřízení.

Ing. Miroslav čšda
vedoucí Odboru rozvoje a strategie

Fakturační adresa:
Statutární město Pardubice 
Pemštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
IČ 00274046

Potvnzy

Podpis:

Dopravn í podn ik  m ěsta
Pardubic a.s.

Teplého 2141, 532 20 Pardubice 
D iČ C Z 6 3 2 17066 

15/1

/

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti
Operační program Tecftnícká pomoc

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR



Pardubice
Statutární město Pardubice 
Magistrát města Pardubic

i n i M i i s i i i i i i H
S008P00UR3UT

Objednatel:
Statutární město Pardubice 
Magistrát města Pardubic 
Pernštýnské náměstí 1 
53021 Pardubice i 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ0027404S 
Číslo účtu: 326 561/0100

Dodavatel:
Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Teplého 2141 
53002 Pardubice 
IČO: 63217066 
DIČ: CZ63217066

OBJEDNÁVKA č: OBJ1411/OOQ28/17

Objednáváme u vás:

Počet Předmět Cena bez DPH Cena s DPH

..

Realizace reklamního polepu vozů MHD.
V rámci projektu "Řízení Strategie integrované územní investice 
Hradecko-pardubické aglomerace"
(reg. č. projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000064)
V termínu od 1.11.2017 do 31.12.2017 
Konkrétně se Jedná o:
'Grafickou přípravu na 2 vozidla (1. vozidlo; 1 boční strana 
Dopravní tématika, 2. boční strana téma Obnova památek, přední 
strana logo aglomerace, zadní strana Vzdělávání děti,
2. vozidlo: 1 boční strana Dopravní tématika, 2. boční strana 
Obnova památek, přední strana logo aglomerace, zadní strana 
Vzdělávání dětí)
-Tisk polepu z cerťrfikovaných fólii 
-Odborná instalace polepu na vozidla 
-Deinstalace polepu po skončení kampaně

178400 215864

Celkem 215 864,00

Dodání: 01. 11.2017



Poznámka: Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. 
„Dodavatel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnénl zdanitelného plnění nebude/není 
nespolehlivým plátcem. V případě nesplnění těchto podmínek bude Statutární město Pardubice 
dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému 
správci daně dodavatele.
Na faktuře uvádějte prosím vždy číslo objednávky. Faktury je možné zasílat i na email 
faktury@mmp.cz. Děkujeme
Tato objednávka, písemně akceptovaná dodavatelem, je smlouvou.
Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva 
bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez podpisů.
Schváleno poradou Radou města Pardubic dne 30.10.2017 č. usn. R/6632/2017

Ni-

Rozpočtová skladba
su AU O O PA POL Z) uz ORJ ;org Částka v K í

231 0000 '003639 5159 '000 000000000 0000001411 0002777000000 215 864,00

V Pardubicích dne: 30.10.2017

Správce rozpočtu: Michaela Holeková Příkazce operar— 'W M irosláv ^ůda
ekonom odboru vedoucí odboru

Vyřizuje:
Hoffman Filip
Telefon: 466 895 5511 Ernak filip.hoffman@mmp.cz

Dodavatel svým podpisem stvrzuje akceptaci objednávky, včetně výše uvedených podmínek.

mailto:faktury@mmp.cz
mailto:filip.hoffman@mmp.cz

