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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:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ 00845451

zastoupen—„ starostkou

(dále jen jako „Objednatelem“)

a

C SYSTEM CZ a.s.

se sídlem Otakara Ševčíka 840/10

636 00 Brno

IČ 27675645

(dále jen jako „Dodavatelem“)

1.

Popis skutkového stavu

Smluvní strany uzavřely smlouvu, a to prostřednictvím objednávky ze dne 14. 12. 2018

objednatelem zaslané Dodavateli, jejímž předmětem byly dvě tiskárny — HP LJ 500 Color MFP

M570dn/A4, 30ppm, USB, LAN, kterou Dodavatel akceptoval dne 14. 12. 2018. Dodavatel na

základě objednávky poskytl Objednateli plnění a byla mu uhrazena částka ve výši 69.696,— Kč.

Smluvní vztah je zakázkou malého rozsahu a byl uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí č. Objednatele SME

2019-01 Postup při zadávání veřejných zakázek.

Objednatel 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.

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

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

vědomy právních následků stím spojených.

Vzájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících způvodně sjednané smlouvy,

s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy

av 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, jakje 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 (objednávky), které tvoří pro tyto účely spolu s její akceptaci přílohu této smlouvy.

Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího

uzavreni.

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 vregistru 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.

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 shodnotou

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 — Objednávka ze dne 14. 12. 2018 s akceptaci

Za Objednatele Za zhotovitele

r
of, (.

V Ostravě dne ? 4 ‘1 CZC/'

/é/. . 25720

VOstravě dne / /

 

    
starostka předseda představenstva



Od:

Komu:

Předmět: FW: objednávka

Datum: pátek 14. prosince 2018 16:22:06

Dobrý den,

Objednávku 0905/2018/IT akceptují.

Obchodník

C SYSTEM CZ a.s.

Kolejní 570/1

702 00 Ostrava

mobil: +420725390837

tel.: +420 596 614126—7

fax.: +420 555 301 039

e—mail:

httg:[[www.csystem.cz



ijednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0905/2018IIT

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : C SYSTEM CZ a.s.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava—Moravská Ostrava Sídlo : Otakara Ševčíka 840/10

lČ: 00845451 63600 Brno

DlČ: CZOOS45451 (plátce DPH)

lČ : 27675645 DIČ: C227675645

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

72929 Ostrava

Bank. spojení:

Číslo účtu :

 

bjednáváme u Vás :

Tiskárny 2ks

HP LJ Pro 500 Color MFP M570dn /A4, 30ppm, USBJAN

Celkem 57.600 bez DPH„69.696 Kč vč. DPH

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko

podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den c_depsání příslušně částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění: 31.12.2018 -

Cena vč. DPH : 70 000,00 Kč

1 1+ 42- 2018

\-v Ostravě dne: tajemník
 

(oprávněná osoba)

OSTRAVA!!!

 


