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Dohoda o ukonČení kupní smlouvy
uzavřené dne 29. 6. 2022

č.j.: PPR-20536-15/ČJ-2022-990656

Smluvní strany
Kupující:
Sídlo:
Zastoupen:
Příjemce faktury:

IČ,
DIČ,
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen ,,kupující") a

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Mgr. Danielem Duškem, vedoucím OMM ŘLZ PP ČR
Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického zabezpečení,
P.O.BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
00007064
CZ00007064
gs9ai55
ČNB
5504881/0710

Prodávající: bexamed s.r.o.
Sídlo: Miranova 148/10, 102 00 Praha 10
Zastoupen: jednatelkou
IČ: 24766356
DIČ: CZ24766356
ID datové schránky: bx8v4hh
Bankovní spojení: Flo banka a.s.
Číslo účtu: 2600095970/2010
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 172570

(dále jen ,,prodávající")
(společně též ,,smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu (dále jen ,,dohoda)



jID: PCR99ETRpo42812741

ČI. I.

l. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2022 kupní smlouvu k veřejné zakázce vedené pod názvem
,,Materiál pro první pomoc 2022", č. j.: PPR-20536-11/ČJ-2022-990656 (dále jen ,,smlouva").

2. Smluvní strany se tímto v souladu s ust. ČI. V, odst. 5.6 dohodly na ukončení smluvního vztahu,
a to ke dni 7. září 2022.

3. Smluvní strany zároveň prohlašují, že ke dni ukončení smlouvy považují všechna svá práva,
nároky či povinnosti, nevyplývá-li z povahy ustanovení smlouvy, této dohody či příslušných
právních předpisů jinak, za řádně a s konečnou platností vypořádané a nemají vůči sobě žádné
další závazky.

ČI. II.

l. Tato dohodaje vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto dohodu uzavírá svobodně a vážně, že považuje její
obsah za určitý a srozumitelný, že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují obě smluvní strany k této dohodě své podpisy.

V Praze dne - 6 -09- 292?
za kupujícího:

V Praze dne - 6 "09" m
za prodávajícího:

Mgr. Daniel Dušek
vedoucí OMNI ŘLZ PP ČR jednatelka

Bexamed s.r.o.
Miranova 148/10
102 00 Praha 10
lČ: 24766356 DIČ: CZ2478®36é
Tel: +420 284 683 063


