SNLOUVA 0 VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněnl,
mezi těmito smluvními stranami:
Dětský domov se Školou, základní š kola a Školní jldelna, Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeč
Zastoupený ředitelem Mgr. Václavem Konopiským:

lč: 622 37 047
(dále jen .obj®dnat®l")

a
HENNLICH s.r.o., odš těpný závod GTERM
se sidlem Českolipská 9. 412 01 Litoměřice.

lč: 14869446
DIČ: CZ14869446
(dále jen „dodavat®I")

1.

Popl® skutkového stavu
1. Smluvní strany uzavřely dne 8.11.2019 .Smlouvu o provedeni opravy tepelného systému
č. GT1900027/O..
2. Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňovánl 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
po`zdějš lch předpisů (dále jen ZRS").

3. ~ Obě smluvni strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednánl této smlouvy nedoělo
k řádnému uveřejněn( smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv dle
přísluš ného zákona a že jsou si vědomy právnich následků s tím spojených.
4. Vzájmu úpravy vzái.emných práv a povinnostl vyplývajících z původně sjednané
smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly svědomím závaznosti
uzavřené sqilQuvy avsouladu sjejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaiy,
a ve snaze napraw stav vznikiý v důsiedku néuveřejnění smiouvy v Registni smiuv,
sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

1'.

Práva a závqLky emluvnlch .tran
1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obeah vzájemných práv
a povinnosti, který touto smlouvou nově sjednávaji, je zcela a beze zbytku wjádřen

1/2

textem původně sjednané smlouvyt, která tvoř{ pro tyto ůčely přilohu této smlouvy. Lhůty
se rovněž řiď pŮvodně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data

2,

jejiho uzavřeni,
Smluvní strany prohlaš uji, že veš kerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně

sjednané smlouvy považují za plněni dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně
poskytnutým plněnim nebudou vzájemně vznáš et vůči druhé smluvni straně nároky
z titulu bezdůvodného obohaceni.
3. Smluvní strany prohlaš ují, že veš kerá budoucí plnění ztéto smlouvy, která maji bn od
okamžiku jejiho uveřejnění v RS plněna vsouladu s obsahem vzájemných závazků
vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS
smlouvy uvedené v čl. 1. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvnl §traně
k neprodlenému zveřejnění této §mlouvy a jeji kompletni přílohy v registru smluv
v souladu s ustanovenim § 5 ZRS.

111.

Závěrečná ustanoveni
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
s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

vHíďm"na,JezJeňeďne42,Á:_ápM
Mgr.Václav#i:#:c:apv°#Š:'iský
•Kon.opiskÝ;j.éi:;5Uá%:.::;.#6...°

Příloha č. 1 Smlouva o provedení opravy tepelného systému č. GT1900027/O ze dne
8.11.2019

] Vpřlpadě jakýchkoli změn smlouvy na veřejiiou zakázku musl být tyto změny v souladu s § 222 zákona

č.134#016, o zadávánl veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle
§ 268 tohoto zákona.
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Smlouva o provedení opravy tepelného systému
ě. GT1900027/O
uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2587a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Dětský domov se š kolou,
Základní š kola a š kolní jídelna

Hamr na Jezeře
Školní 89

471 28 Hamr na Jezeře

lč: 62237047
na straně jedné jako objednatel

a
HENNLICH s. r, o„ odš óěpný závod GTERM
se sídlem Českolipská 9, 412 01 Litoměřice

:jits:aunpá::áá•gí4i::!::eií:ě,ů:éK:iu:[i:dás;o:ugáuT:Eš iíenmadH::čbáekm•ódMdEAó:v,ožkač.274
bankovní spojeni:
Unicredit Bank czech Republic, a. s„ pob. Ústí n.Labem, č.Ú. 671777 8001#700
tel: 416 711 250, email: gtem@hennlich.cz

na straně druhé jako zhotovtiel

1.

Předmět smlouvy

1.1 Na základě objednávky 1900027 ze dne 8.11.2019 se touto smlouvou zhotovitel zavazuje provést
pro objednatele opravu tepelného Čerpadla a servis celé topné soustavy pro objekt Dětský domov se
Školou, základní Škola a Školní jídelna Hamr na Jezeře.
1.2 0bjednatel se zavazuje, že od zhotovitele toto dílo převezme a zaplatí za jeho provedení smluvní cenu
podle podmínek stanovených v této smlouvě.
1.3 Vš echny skutečnosti obsažené ve smlouvě a sdělené smluvnlm stranám při obchodním styku v rámci
přípravy a realizace této §mlouvy prohlaš ují smluvnl strany za důvěmé.

2.

C®na

2.1 Maximální cena díla podle podmínek této smlouvy činí:

65 000, Kč

(slovy š edesátpěttlsíctisickorun Českých)
2.2 Uvedená cena je včetně DPH 21%.

CZ 41Ž 01 Litoměřice

tel.: 416 711250
fax: 416 711999

Fčeš k.oÁj%š á;96

email: gúerm@hennlich,cz

DIČ CZ14869446

http: //ww.hennlich.a

Unlcredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. Ú, 671 777 8001/2700 CZK
IBAN CZ5727000000006717778001
SWIFT BACXCZPP
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3.

Platební podmínky a fakturace

3.1 Cena díla bude objednatelem hrazena bezhotovostně na základě faktur vystavených zhotovitelem.
3.2 0bjednatel prohlaš uje, že má zajiš těno ffidné a plynulé financování díla.

3.3 Řádně vystavené faktury zhotovjtele budou objednatelem zaplaceny do 14 dnů od jtiich obdržení.
Povinnost zaplatit cenu díla splní objednatel dnem přip§ání prísluš né částky na účet zhotovitele.
V případě, Že se objednatel ocitne v likvidaci či insolvenci, má zhotovitel právo požadovat uhrazení
zálohové faktury, dodání zboží na dobírku nebo jiný způsob platby za zbožl/instalaci v hotovosti či
přédem.

4.

Záruka na dilo

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovldajícl účelu smlouvy, právnlm předpisům a

závazným technickým nomám
4.2 Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí. Nebezpečí Škody na znotovované věci nese objednatel,
nebo• dílo je zhotovováno u objednatele, mimo provozovnu zhotovitele. Objednatel nenese
zodpovědnost za š kody způsobené na díle pracovníky zhotovitele. Užíváli nebo učiníli objednatel
nebo třetí osoba zásah do předmětu díla před jeho předáním, není zhotovitel odpovědný za takto
vzniklé Škody, které jdou v plné míře k tíži objednatele
4.3 Zásahem objednatele nebo třetí osoby do předmětu díla před jeho předáním ztrácí objednatel možnost
uplatňovat podm ínky záruky sbnovené zhotovftelem v jeho záručním řádu a reklamačních
podmlnkách
4.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých
objdnatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na
jejich použití ďval.
4.5 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbomou obsluhou nebo údržbou díla provedenou
objdnatelem nebo třetí osobou v rozporu s provozními předpisy nebo návody k obsliize. Za vady v dbě
záruky nelze považovat ty, které byly způsobeny zásahem třetích osobt neodvratitelnou událostí nebo
běžným opotřebením

5.

Závěreěná ustanoveni

5.1 Pokud by znění této smlouvy umožňovalo dvoi.Í výklad, bude platit vždy ten, který směřuje

hospodáměji k dosažení splnění závazku.
5.2 Změny nebo doplňky této smlouvy lze provádět pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních
stan a to fomou písemných očíslovaných dodatků k této smlouvě.
5.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvnlch stran.

V Litoměřicích dne 8.11.2019

Zazhotovneki''r~~T,Ž`

CZ 412 01 Litoměřice

tel.: 416 711250
fax: 416 711999

FČ%k,°4j88gí496

email: gtem@hGmnlich.cz
hftp: /Mww.hennlich.cz

DIČ CZ14869446

Zá objednatele:

Unicredit .Bank Czech Republic and Slovakia, a.s,
č. Ů. 671 777 8001/2700 CZI{
l BAN CZ57'2 7000000006717778001
SWIFT BACXCZPP
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