
Smlouva o vypořádání závazků

ZAKLADNÍ ŠXGLAA ŠKOLNÍ
Bystřice pod Hostýnem
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uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito
smluvními stranami:

Objednatelem

Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ

Havličkova 547, Bystřice pod Hostýnem

Dodavatelel

Fros ZPS s.r.o.

Těšínská 1023/29, Opava

I.

Popis skutkového stavu

l. Smluvní strany uzavřely dne 6.2.2019 rámcovou smlouvu č.j. 419/20 19, jejímž předmětem bylo:
dodávka zboží. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr
dodavatele díla.(pozn. tato část bude dle různých variant modifikována).

2. Strana: objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle snilouvy
uvedené v ustanovení odst. l. tohoto Článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit
postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákono registru smluv; ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo
k uveřejnění sinlouvy uvedené v odst. l 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 skutečnost, že obě strany .jednaly s vědomím 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.

ll.

Práva a závazky smluvních stran

l, 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 3 l dnů od data jejího uzavření.

' V případě jakýchkoli změn smlouvy na veře.jnou zakázku musí být tyto ziněny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016,
o zadáváni veřejných zakázek, jinäk by mohl být postup zadavatele považován za přestupck dle § 268 tohoto zákona.
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