SMLOUVA 0 WPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ
uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89#012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmfto smluvnimi straiiami:

Dětský domov se š kolou, základní š kola a Školní jídelna, Školni 89, 471 28 Hamr na JeEeře
Zastoupený ředitelem Mgr. Václavem Konopiským:
lč: 622 37 047
(dále jen „obj®dnat®I")

a
MARCCRAB SASTRO CB §.r.o.

Sei sídlem Sokolská 1805/66,120 00 Praha 2 ~ Nové Město
lč: 01984390
D!Č: CZ01984390
(dále jen „dodavat®!"}

lĎ

Popis Skutkového stavu
1.

Dně 20.11.a017 byla odběratelem vystavena objednávka č. 17025 na dodávku el`
spoíáku s e!ektrickou troubou Alba vč. montáže.
2, Strana objednatele je pQvimým subjek{em pro zveřejň®vání v Registru smluv dkB
smlouvy uvedané v ustanovgni odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu
zv6řejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o regi§tru §mluv, ve zněni
pozdějš íeh předpisů (dále jen ÚZRS"),

3. Obě smluvní st•any ghodně kónstatují, že do okamžiku sjednáni této smlouvy nedoš lo
k řádnému weřgjněni sm!owy uvedené vod§t.1 tohoto č!ánku v Registru smluv dle
př{§Iuš néh® zákona a že j§ou §i vědomy právnich nás!edků S tím spojených.

4. Vzájmu úpravy vĚájemných práv a poviriností vyplývajicích z původně sj®dnané
Sm!owy, § Qmedem na Skutečnost, že obě strany jednaly § véd®mim závaznosti
uzavřené smlouvy avsouladu sjejím ob§ahem plnily, co si vzájemně ujednaly,
a ve snaze napravit §tav vzniklý v důsledku neweřejnění §mlouvy v Registru smlw,
Sjednávají smluvní s{rany tuto novou §mlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

11'

Práva a závazky smluynich stran
1. Smluvni §trany Si timto ujednáním vzájěmně stvrzuji, že obsah vzájemných práv
a p®vimostí, který touto §mlowou nově §jedflávají, je zce!a a beze zbnku vyjádřen

1ů

textem původně sjednané smlowy', kteíá tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty
se rovněž řidí původně Sednanou smlouvou a počítaji se od uplynuti 31 dnů ocl data
jejího uzavření.

2. Smluvni strany prohlaš ují. že veš kerá vzájemně posknnutá plněni na základě původně
sjednané smlouvy považuji za plněni dle léto smlowy a že v soiwi§loš ti se vzájemně
poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznáš et vůči druhé smluvni straně nároky
z titu!u bezdůvodného obohaceni.
3.

Smliivní strany prohlaš uji, že veš kerá budoiici plněni z této smloiwy, která maji být od

okamžiku jejiho uveřejnéni v RS plněna v §ouladu s obsahem vzájemných závazků
vyjádřeným v přiloze této §mlowy, budou splněna podle sjednaných podm(nek.
4. Smluvni strana, která je pcwinným subjektem pi.o zveřejňováni v registru smluv db ZRS
smlouvy uvedené v čl. 1. odst. 1 této smlouvy, se timto zavazuje druhé smluvní straně
kneprodlenému zveřejnění této smlowy a jeji kompletní přilohy víegistru smlw
v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

111.

Závěrečná ustanoveni
1 Tato smlowa o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2, Tato §mlóiiva o vypořádáni závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech] každý
s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvni'ch stran obdrží jeden stejnopis,
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t Vpřlpadě ]akýchkoli změn smk)uyy na veřejnou zakázku musl být tylo změny vsouladu s § 222 zákona

č. 134#016. o zadáváni veřejných zaházek, jinůk by mohl být poslup zadavatele pwažován 2a přestupek dk!
§ 288 tohDto zákona.
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OBJEDNÁVKA
r=umT=uáEr.i=25

čísio objednávky 17025

ODBĚRATEL fakturačni adresa
Détský domov se š kolou,
7ákladní š kola a š kolrii' jídelna

Hamr na Jezeře
Školnl, 89
471 28 Hamr iia Jezeře

! DODAVATEL
MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.

Sokoiská i6o5/66
120 00 Praha 2
Česká republika

ič

62237047

Typ

Příspčvko\Íá organizace

Nejsm€ plátci DPH !l!

; ič 01984390

DIČ CZ01984390

Datum vystaveni

20.11.2017

Batum odffláiií

20.11,2017 i smlowa

: Čislojedi`ací

:

Požadujeme :

Temín dodání
i ZPůsobdopravy
Způsob platbv

j

Splatnostfaktury ; 21

dnů

Objednáváme u Vás e. sporák s el. tróubou Alba vč. montáže za cenu max. 57000. Kč bez DPH.
_, .~'r,, '''~ ~ ~~, ` ,...,,..„,___`
Položka
M]
Množství MJ
Cena/MJ
Cena cel
MBrccrab Gastro.`Qbjednávka na sporák
1.00
57 000.00
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Razitko a podpis

/,,

_

57 000.00

