
Dohoda () narovnání

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava.

llorníeko-geologíeká fakulta

se sídlem: I7. listopadu 2172/15. 708 33 ()strma-Poruba

!(“o; 61080100

zastoupena: proll lng. Vladimir SH\ ka. (“Se. tlr.h.e. dekan ll(jl—'

(dalejen ..()bjednate|")

CHAPS spol. s r.o.

Se sídlem: Bralova !() l 7/2 l_ /abo\ í'esky. ()l600 Brno

ICO: 47547022

mstoupena: _vykonny ředitel na /ak|adč plné moci

(dálejen ..Zlíotovítel")

společně težjako „smluvní strany“

uzavírají dnešního dne tuto

dohodu o narovnání

Článek [

Uvodní ustanovení

492 „) cv"

]. Smluvní strany povalují /a nesporné. že dne 30. ()t 20W 117m rely (,)bjednay ku (smlouvu) 81449-548-
m DC.

2. /.e strany ()bjednatele doslo omylem ktomu. že ()bjednth ka (smlouva) nebyla řádně uveřeínena
\ registru smhn dle lákona č. 3—l0/2015 Sb. Tato skutečnost měla 78 následek nasledující:

_ Sjednaná cena 96. 800; Kč vč DPH byla Zhotovitelem l'akturována (číslo l'aktuíy l22352459ó).
Datum uskuteenční Idanitelneho plnění 30. O. 20l9. datum vystavení faktury 2. H). 201‘).

Objednatel omylem uveřejnil ()biedna'vku (smlouvu) \ registru smluv pod číslem SH/l9-548—0l
DC k datu |. l(). 2019. K datu uskutečnění zdanitelneho plnění a k datu vystavení Faktury (číslo
faktury 1223524596 nebyla Objednávka (smlouva) účinná a na základě interní smernice
objednatele ('I'líO_SMli il0 003 ver/,e ('N S účinností od l. 0, 30l9) plněním LC smlouvy. která
dosud není účinná nebo je neplatná. dochází k be/„duvodnemu obohacení ve smyslu ustanovení §
29‘)! ()A neoprz'n nenemu použítí verejnych prostředku. lneužití dotací apod. s příslušnými
právními dopady ve vztahu k pov innym subjektuín. Na základě této skutečnosti doposud nemohl
objednatel provest platbu takttn'ovane castky k úhradě.

Článek 2

Předmět narovnání

Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohodly na níže n\cdeném narm nání:

- smluvní strany prohlašují. že ze strany Zhotovítele mají všechny Aim/k} plynoucí [()bjednávky

(smlouvy) Sl4/l0-5—lX-Ol DC řadně vypořádány a Objednatel se /a\a7.uje provest platbu bezhotovostním
převodem ve prospěch bankovního účtu Zhotovítele: 000000-0303—168 l 53



 

- Smlmní strun) „chudou dále proli mhč míli žádné dadšl nárok).

('lánck 5

Závěrečná ustanovení

l. Into dohodu o narmndm bude /\cí*c_inčna \ registru smlux. >poh| \“ ()hjcdna'n kou (smloumu) 8 [MI <),

SJS-OI DC. pndlc Aik. C. .H()~"20|5 Sb.. o registru \‘mlm. \c mém pn/dcjšich předpisu. laik. nh) b_\lo

IÍ'CjIHČ. 7c mm mlminix‘trulimi opdlí'cm žádným zpusobem ncmlimilo plneni ()hjcdnáx k) (smlouv)

%l—rlxlO-HX-Ul DC

2. l'wl‘qinéni \“ registru smím misu ()bicdnallcl. u to ncjpn/dčji do H dnů od podpisu této Dulmd} o

nurm nimi nbčnm smlm ními strunami,

Into dohodu \stupujc \ platnost dncm podpisu poslední /c s'mlm nich stran a \ účinnost mcřqinéním \„

,s.

smlm ních

registru smlm. „Ic \)Itolnwnn u: 2 exemplářích s platností originálu. pojednom pro každou /c

5! ram.

V (Nrm & dnc: .....................

Vysoká škola báňská

 

CHAPS spol. s rm.

'l'cchnická univerzita ()strma „

\'y mm) lu Hc na za 'ludč plné moci
I lomícko-gcologickú fakultu

prol'. Ing. Vladimír Slix ku. CSC.. dr.h.c.

děkan

rat/ítko:
razítko:

 



VŠB TECHNICKÁ HORNICKO i DĚKANÁT

„ „ UNIVERZITA GEOLOGICKÁ HGF

| OSTRAVA .FAKULTA 5

V Ostravě, 14. října 2019

Pověření

Po dobu mé nepřítomností ve dnech 16. — 18. října 2019 povéruji zastupováním v

plném rozsahu pana Ing. Václava Zubíčka, Ph.D. proděkana pro vědu, výzkum a

zahraniční styky HGF VŠB—TUO.

   
   . ng. a 1m1r Slivka, CSc., dr.h.c.

děkan fakulLy

Pověření přijímám:

 

Ing. Václav Zubíček, Ph.D.

proděkan pro vědu. výzkum a zahraniční styky HGF

17. listopadu 2172/15 tel.: +420 597 229 4%

708 00 Ostrava—Poruba epodatelna: epodatelna@vsb.u

Ceská republika ID datove schta'nky: d3k188v

IC:61989100

DIČ: (2261989100

email: dekanaúngíuývsbu

www.hgf.vsb.cz

  



lC 61989100 DlC (3261989100

OBJEDNÁVKA č. 10086903/548

:9 /7/162 - w 94 26 “*

Vysoká Škola báňská — Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Ze dne 26.09.2019

 

Odběratel-fakturačni adresa

Vysoka Škola banska

Technická univerzita Ostrava

Fakulta hornicko-geologicka

17 listopadu 2172/15

708 00 Ostrava—Poruba

Bankovní spOjení.

Číslo t'ičtu /

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská

Technická univerzita Ostrava

Fakulta hornícko-geologícka

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava—Poruba

pronajem programove knihovny TT dll

j Dodavatel

; Chaps spots r.o

i Bráfova 21

616 00 Brno

Ceska republika

lC 47547022 DIČ CZ47547022

Vyřizuje

Telefon

email

Fax

Termin dodání 21.10.2019

 

Měna objednavky CZK

 

 

 
 

Materiál Text Množství Celkbez DPH”

20000088 518800 Ost služby—ostatní 1 JV 80 000,00

Zdr0j 9501 SPP: H85481901

80 000,00Celkova hodnota objednavky bez DPH.

Pokud správce daně zveřejní zpusobem umoznujíci dálkový přistup skutečnost. že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je

NESPOLEHLIVÝ PLATCE. příjemce zdanitelného plneni (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění dan (DPH) na účet Finančního

iiřadii místně prisltiSneho pro poskytovatele (dodavatele) Pokud přijemce (odběratel) uhradi za poskytovatele zdanitelneho plnění daň Finančnímu

úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto uhradu poníži platbu faktury VUČI poskytovateli (dodavateli)

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění ma prověst úhradu faktury.

příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelncho plnění dan (DPH) na účet FinanCního uřadu místně příslušného pro

poskytovatele (dodavatele) Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelneho plnění daň Finančnímu úřadu. příjemce (odběratel) sr

o tuto uhradil poníži platbu faktury VUČI poskytovateli (dodavateli)

Tato objednávka nahraZUje smlouvu EVidenční č. smlouvy“ 814/19-548-01

 
Jméno, Přijmení. Titul Datum Podpis

 

Spravce rozpočtu

Přikazce operace

 

 

Jednu kopii objednavky potvrd'te a zašlete zpět na VŠB— TUO.

Na faktuře prosím uvádějte Číslo objednávky!

 

 
VŠB- l (15559575 JAE-11:13 íívšiška Ska/a dle zákona č 711/1998 Sb .do Obchodni/io roislr'ikii lie/n' zapsána

 


