
Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, me2i

těmito smluvními stranami:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

Jejímž jménem jedná:

Se sídlem na adrese:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanec
e-mail:

velitel VÚ 7830 Praha

Mladoboleslavská 300, Praha Kbely

(dále jen „objednatel4*)

a

STRATOS AUTO spol. s.r.o.

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddílC, vložka 6989

se sídlem: Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové

zastoupená:

IČ: 620 28 367

DIČ: CZ620 28 367

bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s.

číslo účtu:

IBAN:

kontaktní osoba:

ojení, e-mail, datová schránka:



Adresa pro doručování korespondence: Stratos AUTO spol. s.r.o.

(dále jen „dodavatel44)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2020 rámcovou dohodu č. 49297/2020-7830, jejímž předmětem

bylo provádět opravy a údržby vozidel BMW. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem

zadávacího postupu. V rámci této smlouvy bylo dne 12.5.2021 uzavřeno a realizováno dílčí plnění
číslo 5/BMW. Tato smlouva o vypořádání závazku se týká pouze tohoto dílčího plnění (dále
„smlouva44).

2. Strana objednateleje povinným subjektem pro zveřejňování 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 pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy došlo k uveřejnění

smlouvy uvedené v odst. I tohoto článku v registru smluv po zákonné lhůtě 30 dní od podpisu

smlouvy, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy,

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

a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý
v důsledku chybného uveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou

smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

IL

Práva a závazky smluvních stran

Smluvní strany 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
smlouvy', která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou

smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.

V případě jakýchkoli zmčn. smtouvy na veřejnou zakázku musí být tyto zmčny v souladu s S 222 zákona č H4P0I6
o zadávaní veřejných zakazek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona



2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané

smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním

nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku

jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu 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 smlouvy

uvedené včl. i. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému

zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5
zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

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.

velitel VÚ 7830

Příloha č. 1 - Dílčí objednávka č. 5/BMW ze dne 12.5.2021



jMci objednávka » k RD č» 49297/2028*7830 (dále jeii smlouva)

DODAVATEL (zhotovitel) ~
Jména STRATOS AUTO spoL $.r.n,
uiícc Bří Štefanu 1002

PSČ: 500 03 Ober Hradec Králové

Friwnww

Vyřšxnjc

Telefon.

E‘"laii

ič 62028367 uiř C262028367
Rwfa. U ech Republic as.

CiáoKm
Datová schránka

Fax:

QákŠmM /organizačnístožka státu) podle § 7 odst. 2 gákornt č. 219/2000 Sb,

o majetku ČR, pověřit yHkmee k vystavení OBJEDNÁVKY Mm 5/BMW

Objednáváme ti Vás (ceny v Kčs DPH) ;

ODBĚRATEL (daňově subjekt): PŘHEMCE (jxmzeptseton$
Jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany
Víka: Tychottova l
PS& 16000 Obce: Praha 6

Jniéna: Vojenský útvar 7830
Ul?ce Gen. Píky i
PSC 16001 Obec: Praha 6

iC: 60(62694 Btfc CZ60162694
Banka: ČNB Praha, číslo účtu

Vyři
Tet:

Email

Popis Ml řtiřd Cena & Ml
i$ DPH)

CENA CELKEM
(x DPH)

Provedeniopravy a údržby na vozidle BMW 5301,
VPZ: 022-70-72, VIN: WBANA 710908613057;
1. Servisní údržba dle intervalu a předpisu výrobce vozidla.
2. Výměna tyče stabilizátoru na levé přední straně.
3. Oprava osvětlení levá přední strana.
4. Oprava zásuvky na středovém panelu výměnou pojistky.
5. Výměna ložiska PP kola.
6. Oprava brzdové soustavy - výměna předních brzdových kotoučů
a destiček, výměna zadních brzdových destiček.

k& i ; 62 $12,00

Požadovaná doba plněni (do); - dis podmínek uvedeme ve smlouvě CELKEM 62 612,00

Místo plnění: dle smlouvy

Záruční podmínky; práva z vadného plněni se řídí ustanovením zákona 6. *9/2012 Sb, Občanský zákoník a dle smlouw
Podmínky odběratele;______________ J
t) Podmínky provedeni díla (jeho diičiplněni) vypínají ze smluvního vztahu mezi objednatelem 43 zhotovitelem ajsou

uvedeny vjednotlivých ustanoveních uzavřené smlouvy a dalších ustmovemeh zákona Č. 89/2012 Sb občanský -ákomk a
zákona č. 225/2004 Sk, o DPH
2) Veškeré další smluvní ujednáníse řídi uzavřenou smlouvou.
3) Dodavatel (zhotovíte!) vystavífaktum a zašleji (doruč# elektronicky konečnému příjemci

4} \ případě prádlem dodavatele splněním ve sjednané ihůiě uvedené v této objednávce, je dodavatelpovinen odběrateli
zaplatitsmluvnípokutu ve výši OJ % z celkovéfakturované částky za každý den prodleniplněni

5) Přijetí objednávky s dodatkem mho s odchylkou se vylučuje,
6) Přiletím objednávky se uzavírá smluvmrjah, jehož vlatnost mbvvájnem jejího podpisu poslednísmluvnístranou.

Schvaluji;

Podpis
Rxuiki'

vdíiel ----------------

Dodavatel;

Podpis

JIxáikfi ----

Datum

Dawm: /l ar. 7szi


