SMLOUVA 0 VYPOŘÁDÁNi ZÁVAZKŮ

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

Dětský domov se š kolou, základni š kola a Školni jídelna. Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře
Zastoupený ředitelem Mgr. Václavem Konopiským:
lč: 622 37 047

(dále jen „objednat®l")

a
walkin s.r.o...

Králova Výš ina 2015/41, 400 01 Ústi nad Labem
lč: 07174331
DIČ: CZ07174331

(dále jen „dodavat®I")

1.

Popis skutkovóho stavu
1.

Smluvní

strany

uzavřely

dne

24.7.2019

„Smlouvu

o

dílo

č.

24/07/2019U, jejímž

předmětem bylo výroba, dodávka a montáž lůžek.
2.

Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňováni v Registru smluv dle
smlouvy uvedené v ustanoveni odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smbuvu
zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění
pozdějš ích předpisů (dále jen „ZRS").

3.

Obě smluvni strany shodně konstatuji, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedoš lo
k řádnému uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv dle

přisluš ného zákona a že jsou si vědomy právnich následků s tím spojených.
4. Vzájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajicich způvodně sjednané
smlouvy, sohledem na skutečnost, že obě strany jednaly svědomim závaznosti
uzavřené smlouvy avsouladu sjejim obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly,
a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv,
sjednávají smluvni strany tuto novou smlouvu ve zněni, jak je dále uvedeno.

11.

Práva a závazky smluvnich stran
1. Smluvni strany si timto ujednánim vzájemně stvrzuji, že obsah vzájemných práv
a povinnosti, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen

1#

textem původně sjednané smlouvy{, která tvoří pro ty{o účely přílc>hu této smlouvy. Lhúty

se rovněž řidi původně sjednanou smlouvou a počítaj{ se od uplynuti 31 dnu od data
2^

jejiho uzavření.
Smluvní strany prohlaš ují, že veš kerá vzájemr`ě posky{nutá plněni na zák!adě pŮvodně

sjednané smlouvy považuji za plněni dle této smlouvy a že v soiMslosti se vzájemně
poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznáš et vůči druhé smluvni straně nároky
z titulu bezdůvodného obohaceni`
3.

Smluvni strany prohlaš ujit Že veš kerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají b* od

okamžiku jejiho weřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků
vyjádřeným v přiloze této smlowy. budou splněna podle sjednaných podmínek.
4, Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňováni v registru smlw dle ZRS
smlowy uvedené v Čl, 1 odst, 1 této smlowy. se timto zavazuje druhé smluvni straně
kneprodlenému zveřejněn;

této smlowy a jeji

kompletni

přnohy v registru smluv

v souladu s ustanovenim § 5 ZRS,

111`

Závěrečná ustanoveni
1,

2.

Tato smlouva o vypořádání závazku nabývá účinnosti dnem uveřejnéní v Registru smluv

Tato smlowa o vypořádání závazkú je vyhotovena ve dvou stejnopisech`

každý

s hodncitou originálu, přičemž každá ze smluvnich stran obdrži jecien stejnopis

VHamrunaJezeředne.•L;`, Č.tt#}áí•
Mg r. Vác|av
KQ.n pp.i`Ský

v `

.

dne..

`:`:,i,t:i,.;av:r;f:„::(,cj:;:`:"
, :`.,'éd:i;U,:::'8:%; ícj.t:.` :{.`,.

objednatel

přiiohač i ~smiouvaodiioč. 24/o7/20igze dne 24`7,2oig

dodavatel

MUDr.

Digitálně podepsal

Kateřina

Wurstová

Wurstová

MUDr. Kateřina
Datum: 2021.06.11

20:21 :39 +02'00`

V připadě jakýcrikoli změn sm!owy m veře)iiou zaka;ku musi býl `yto změny v souladu s § 222 zákona
Č.134/2016, o zadáváni vefejných zakázek, jinak by mcjhl být postup zadavatele považován za přestupek dle

§ 268 tohoto zákona.
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SMLOUVA 0 DÍLO
čislo 24/07/2019
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujícího občanského zákonfku, ve zněni
pozdějš ích předpisů a v souladu se zvláš tním ustanovením § 644 občanského
zákoniku o zhotovení věci na zakázku (dále jen Smlc"va)

1. Smluvní stranv

1.10"natel

Dětský domov se Školou,
základni š kola a Školnl j!delna

Školni 89
471 28, Hamr na Jozeře

lč: 62237047
Bsnkovní spojení: Česká národní banka
Člslo účtu: 174138421/0710

Zastoup®ný ve věcech smluvních: Mgr. Václav Konopiský
Zastoupený ve věcech technjckých: Mgr. Václav Konopiský
1.2 Zhotovitel

walkin. s.r.o.

š or%OoV\FVŮ#Í'nnaad2°L\a5#:
lč: 07174331
DIČ: CZ07174331

Bankovni spojeni: Fio banka
Číslo účtu:
Zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Kateřina Wurstová jednatelem
Zastoupený ve věc®ch technlckých: MUDr. Kateřina Wurstová

2. Přdmět plnění
2.1 Předmětem plnění je výrob8. dodávka a momáž lůžek pro Dětský domov se
š kolou. Jednotllvó položky j§ou uvodeny v Příloze čísto 1 si'níouvy o dllo.

3. T®rmín Drov®deni díla
3.1 Temín provedení díla je stanoven ve dnech 05.08. 09.08. 2019,

4. Cena dila
4.1 Cena dlla je 344 400 Kč bez DPH, DPH 21 % 72 324 Kč, § DPH 416 724 Kč.
4.2 Specffikace a počet jednotlivých položek je obsahem Přílohy č.1 této smlouvy
0 dlle

5. Plaóebni Dodmínky
5.1 0bjednatel se zavazuje zaplatit dílo m zál(ladě vydané faldLiry se splatriostl

14 dnů po př"I dHa.

6. Záruka iakostl Drov®deného díla
6.1 Zhotovitel odpovldá za pÍovedení díla a kvalitu dodaného zboží v souladu
s platn:mi právnfmi předpisy. Záručnl doba počíná běžet dnem podplsu
přédávacího protokolu. Zhotovftel poskytuje záruku na dodávku interiéru 24
mě§Íců.

7. Smluvni Dokuw
7.1 Smluvní pokuta se řídí ůčinností občanského zákonlku.

8. Ostatní ul®dnání
8.1 Nev}plýváli z této smlouvy něco jiného, řídi se vztahy smluvních stran
ustanovením Obchodniho zákonlku.
8.2 Smlouva je zpíacována ve dvou vyhotoveních, jedno má k dispozici zhotovítel
a jedno opjednatel. Obě vyhotovení jsou rovnooenná.
8.3 Veš keré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze fomou pfsemného

dodatku, podepsaného opúvněnými zástupci obou stran.
8.4 U žádné ze smluvních stran nebude považováno za nedostatek plnění

smluvnich potinno§ti, jestilže bude t®ntQ nedostatek způsoben vyš š l mocl, za
předpokladu, Že obě strany vyvinou maximální ůs«Í následkům této vyš š í moci
zabránit. Za vyš š i moc se v tomto případě považují přirodní katastrofy. války,

občanskó nepokqje apod. Důsledky vy§Ši moci na rozsah této smlouvy budou
dokladovány dodatkem k této smlouvě.
8.5 Smlouva nab!hrá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smlwních stran.
8.6 Účastníci této smlowy po jeilm přečlení prohl3Šují, ž® souhlasí s jejím

obsahem, že byla podepsám " základě jejich pravé vůle a nebyla sjednána
v tisni anl jinak jednostranně nevýhodných podm{nek. Na důkaz toho pňpqjuji
své podpisy.

V Ustí nad Labem

v Ústí nad Labem

Dne 24.07.2019

dne 24.07.2019

