
SMLOUVA o VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKÚ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito

smluvními stranami:

Městská část Praha - Troja

se sídlem Trojská 96, 171 00 Praha 7 -Troja

zastoupená lng. Tomášem Bryknarem, starostou městské části

|C245246858

DIČ: czaszassss

(dále jen „objednatel")

a

Alfa construct s.r.o.

se sídlem Loudova 1880/8, 130 00 Praha 3

zastoupená panem Miroslavem Plachým, jednatelem

IČO: 24747271

DIČ: C224747271

(dále jen „zhotoviteí")

|.

Popis skutkového stavu

1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2019 Objednávku č 98/2019, jejímž předmětem byly stavební

úpravy suterénních prostor v objektu ZŠ+TG, Trojská 110/211, Praha 7, Troja. Tato objednávka

byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla

2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv a má povmnost uzavřenou

objednávku zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany shodně konstatuji, že do okamžiku sjednání této smlouvy došlo k chybnému

uveřejnění Objednávky uvedené vodst. 1 tohoto článku v Registru smluv (nebyla zveřejněna

všechna povinná metadata) , a že jsou si vědomy právních následků stím spojených

4. Vzájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Objednávky,

sohledem na skutečnost, že obě strany jednaly svědomím závaznosti uzavřené objednávky

avsouladu sjejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, ave snaze napravit stav vzniklý

vdůsledku řádného neuveřejněni Objednávky v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto

novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

Il.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvnístrany 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
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objednavky, ktera tvoř pro tyto učely prílohu této smlouvy Lhůty se ovnez rd puvodn»

sjednanou objednávkou a počutajl se od uplynutu 31 dnu od data 18) ho uza renl

2 Smluvnl strany prohlašuj', že veškerá vzájemně poskytnutá plněn' na zák de puv ne s edna

objednavky povazuu za plněn dle teto smlouvy a že vsouvnslust se a e n oskyt ty 1

plněním nebudou vzájemně vznáset VUČI druhé sm uvní straně na'oky t u !) zduvodnéh

obohacení

3 Smluvn strany proh aŠUJI, Že veskera budoucr plnen' z této sm ouvy ktera ma I byt od ;kamž ku

jejlho uverejnéni v reglstru smluv p měnit v sOuladu s obsahem vzájemnych závazku vyjádřeným

v pr loze teto smlouvy budou sp w na podle sjednanych podm nek

4 Smluvn strana, ktera je pov nnyn. subjektem pr zveřejnOvanl v registru sm uv dle objednávky

uvedené včl. odst 1 této “m ouvy, se {unto ZBVBZUJE druhe smluvm strane k neprod enému

zveřejněn této smlouvy a Je, kompletn pnlohy v reglstru smluv v50uladu sustanoven'm § S

zakona o registru smluv

Ill.

Závěrečná ustanovení

1 Tato smlouva o vvporadanr závazku nabyvá uc'lnnostl dnem uveřejnění v regnstru „mluv

2 Tato smlouva o vyporádan závazku je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kazdy Shodnotou

originálu, přičemž každa ze xm uvnr h stran ObdfŽI jeden stejnopls

V Praze dne 12 5 2020

   

 

  
o Je r 1 r zhotovnel

Příloha č. 1 — Objednávka Č. 98/2019 ze dne 20 8 2019


