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MV-102239-22/OPF-2019

Dohoda o zrušeni Smlouvy na dodávku HW/SW infrastruktury,
kterou se ujednávají podmínky týkajici se veřejné zakázky ,,PořizenI RozšIřenI storage

3PAR pro potřeby systémů základních registrů (ROB, RPP a ISZR)"
(dále také jen ,,Dohoda")

uzavřená dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: Olšanská 2, Praha 3, PSČ 130 27
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Ing. Františkem Varmužou,

ředitelem odboru centrálních informačních systémů
Bankovní spojeni: 3605-881/0710
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Datová schránka: 6bnaawp
(dále jen ,,Objednatel")

a

společnost AUTOCONT a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11012
SÍd|o/místo podnikáni Hornopdni 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 04308697
DIČ: CZ04308697
jejímž jménem jedná: Ing. jaroslav Biolek, člen představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6563752/0800
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Datová schránka: ctb7phe
(dále jen ,,Dodavatel")

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako Smluvní strana" a společně jako ,,Smluvní strany")
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Článek ll.
Předmět Dohody

1. V návaznosti na výsledek provedeného zadávacího řízeni podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ") došlo k uzavřeni
smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem na dodávku HW/SW infrastruktury, kterou
se ujednávají podmínky týkajíci se veřejné zakázky ,,PořÍzeni RozšiřenI storage 3PAR
pro potřeby systémů základních registrů (ROB, RPP a ISZR),, ze dne 23. listopadu 2019
(dále jen ,,Smlouva").

2. Předmětem tétO Dohody je ukončeni Smlouvy ve smyslu § 1981 občanského zákoníku a
Článku XIX. odstavce 1 Smlouvy, a to v plném rozsahu, včetně všech jejich případných
změn a dodatků. Důvodem uzavřeni této Dohody je objektivní nemožnost plněni
předmětu Smlouvy.

3. Veškerá práva a závazky vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy zanikají dnem nabyti účinnosti této
Dohody. . .

4. Smluvní strany závazně prohlašují, že ke dni podpisu této Dohody mají vůči sobe
veškeré závazky zcela vypořádány a nebudou tedy vůči sobě vznášet žádné nároky
vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy.

Článek III.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem
uveřejněni Dohody v Registru smluv.

3. Tato Dohoda je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zák.
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejÍcÍch důvěru pro elektronické transakce ve znění
pozdějších předpisů).

4. Smluvní strany prohlašuji, že tato Dohoda vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné
ujednání týkající se daného předmětu této Dohody. Smluvní strany po přečteni této
Dohody prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, .
na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených
skutečností připojuji podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

5. Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním této Dohody Objednatelem
v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.

Dne: Dne:

Za Objednatele:
Ing. František Varmuža
ředitel odboru
centrálních informačních systémů

Za Dodavatele:
Ing. jaroslav Biolek
člen představenstva


