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Smluvní stram·: 

prodá\'ající: KECIP, s.r.o.
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RNDr. Marcelou Plesníkovou, zástupkyní starosty 
(dále jen „objednatel") 

Článek první 
Předmět koupě 

1.1 Předmětem koupě dle těchto obchodních podmínek je dodávka nábytku do mateřskť 
školy včetně montáže ( dále jen „ předmět koupě"). 

Podrobný popis předmětu koupě včetně technických specifikací tvoří přílohu č. 1 
kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu koupě, která je zpracovaná v souladt 
se specifikací mobilního nábytku v rámci nabídky vybraného uchazeče v rámci veřejrlť 
zakázky "Rekonstrukce býmlélw sportcentra na MŠ Ozičí Hájek 2174/46 pro 2 n: 3/cté a 3 n: 
6Ieté děti, nn území Prahy 13 Část 2 - Mobilní nábytek ". 

Počty kusů jednotlivých druhů nábytku včetně konkrétních názvů a typů nahíz,}néhc 
nábytku jsou uvedeny v příloze<':. 2 kupní smlouvy - Výkaz v "měr. 



Veškerý nábytek, který tvoří předmět koupě, bude dodán nový. 

Součástí dodávky bude montáž a instalace předmětu koupě v místě plnění. 

1.2. Způsob dodání předmětu koupě: doprava do místa plnění. Dopravou do místa plnění 
se rozumí doprava a umístění předmětu koupě prodávajícím v budově na adrese dle 
čl. III. odst. 1 této kupní smlouvy. 

1.3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě podle této kupní smlouvy, při 
dodržení kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny státními normami, právními a 
dalšími pf-edpisy vztahujícími se ke zboží. 

1.4. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je zboží na základé shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určeno, zejména co do množství, druhu a 
kvality. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 
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Článek druhý 
Předmět smlouvy 

Pf-edmětem této kupní smlouvy je prodej předmětu koupě, který je specifikován v čl. I. 
Této kupní smlouvy, za podmínek stanovených touto kupní smlouvou. 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě specifikovaný v čl. I. této 
kupní smlouvy a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo. 

Kupující se zavazuje předmět koupě dodávaný prodávajícím převzít a zaplatit za něj 
kupní cenu stanovenou na základě nabídky prodávajícího učiněné v rámci zadávacího 
f·ízení pro zadání veřejné zakázky dle článku 1.1. této kupní smlouvy. 

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a 
provedení, na základě předávacího protokolu, kde bude předmět koupě jasně a 
srozumitelně specifikován. 

Prodávající kupujícímu odevzdá předmět koupě, jakož i doklady, které se k předmětu 
koupě vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětu koupě v 
souladu s touto kupní smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

Článek třetí 
Místo plnění 

3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě na vlastní náklady na adresu: Ovčí

Hájek 2174/46, Praha 5, č.k. 3100, 3101, 2860/29 k.ú. Stodůlky. 

Článek čtvrtý 
Termín plnění 

-U. Prodávající se zavazuje dodat a namontovat předmět koupě dle této kupní smlouvv
v termínu od 07/2017 do 07/2017, a to po předchozí domluvě s kupujícím a \' 

') 



koordinaci s dodavatelem stavebních prací dle Části 1. předmětné veřejné zakázky. 
Lhůta pro realizaci dodávky mobilního nábytku činí 2 kalendářní týdny. 

4.2. Prodá\·ající bude min. 2 měsíce před povinností zahájit dodávky nábytku písenrn2 
informo\·án kupujícím o blížící se stavební připra\·enosti. Následně bude kurujícím 
písenrně \·yzván k zahájení dodávek mobilního náb:,tku 3 týdny před skutečn�·m 
zahájením S\'e dodávky. 

Článek pátý 
Kupní cena 

5.1. Kupní L·end pfedmětu koupě je stanovena na zc'íkladě nabídky prodávaiícího u,'int'•1w 
v rcí.mci n bé•wvého řízení k zadání veřejné zakz'l?ky s ni::'lzvern „Pořízťní nabytku d,1 
n,atei'sh·bu cenh·a", na ó-ístku: 

1.382.486,24 Kč bez DPH 
290.322,11 Kč DPH 21 l:� 

1.672.808,35 Kč včetně DPH 

Rozpis cen jednotlivých položek předmětu koupě \·četně montáže a instalace je u veder 
v příloze č. 2 kupní smlouvy. 

5.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s řádným a 
včasným dodáním předmětu koupě, zejména náklady na zajištění zboží, skladování, 
balné, pojištění. Dále je v kupní ceně zahrnuta cena dopravy předmětu koupě do místa 
plnění a montáž a instalace předmětu koupě. 

5.3. Překročení kupní ceny je možné pouze dojde-li k účinnosti změn právních předpisů 
týkajících se výše daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena 
uprawna podle výše sazeb DPH platných v době \'Zniku zdanítelného plnění. 

Článek šestý 

Platební podmínky 

6.1. Kupující se za předmPL koupě poskyh,ut,· prod:n ajícím dle tt:>to kupní sm]Pu\ \' 
zavazuje• Zc,platit prod;_1vajícímu kupní cenu, a to ř',idnť" a včas. 

6.2. Prodávající se zavazuje vystavit dva originály faktur (daňových dokladů). 

6 3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne vystavení řádného a úplného daňového dokladu, 
jehož nedílnou přílohou musí být vždy originál potvrzeného předávacího protokolu 
dle čl. VII. odst. 1 a 2 této kupní smlouvy, jako podklad pro správnost vyúčtování 
kupní ceny. 

6.4. Faktura na provedenou dodávku předmětu koupě bude vystavena po předání a 
převzetí předmětu koupě potvrzeném na předávacím protokolu. Faktura musí 
splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedena Identifikace 
projektu, tj.: projekt: 

') 



„Rekonstrukce bývalého sportcentra na MŠ Ovčí Háiek 2174/46 pro 2 až 3/eté a3 až 6/eté děti. na 
území Prahy 13 - Část 2. Mobilní nábytek" a číslo projektu PlJ-12402/2017 

6.5. Oba originály faktury musí být dále zaslány na adresu kupujícího uvedenou v záhla\·í 
těchto obchodních podmínek. V opačném případě má kupující právo fakturu do 15 
dnů od doručení vrátit k doplnění či opravě bez toho, že by byl v prodlení s úhradou. 
Tín1to ukonem se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem 
doruC-ení oprawné faktury kupujícímu. Ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené' 
č2ísti Sť \ tako\·;ch případech kupující neocitá\' prodlern. 

6.6. Tl'rm11wm úlucidv se rozumí den odepsání z účtu kupujíc1ho. 

11.7. Smlm·rn strarn· si sjedn,.í\·ají, Zť jakoukoli pohledc1\·ku \·zniklou na z,1kladC• tl'to kupní 
smll1U\ \. lze postoupit na ti-ťlí osobu pouz12 s pi-edchozím písemn�·m souhL1sern 
strarn·. ťn1ti niž taková pohledávka směfojť. 

11.8. Prnda\ ,ijrci ',c' zavazuje, ž.ť na jím vydaných d,111.0\·\ch dokladech hude uv,1dC·l pl1uze 
l'ísla tuzemskfrh bankov1úch účtů, která jsou spráYcern daně zveřejněna způsobem 
urno.í.11.ujícírn di.'ilkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z phdamó 
hodnoty, \'e znění pozdějších předpisů). V případě, ž:e daňový doklad bude obsahovat 
jiný než: takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížit platbu 
prodávajícímu uskutečňovanou na základě těchto obchodních podrnínek o příslušnou 
částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na 
účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu 
Jle\'YPlacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením 
§ 109a z,íJ:.ona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.9. V phpadě, že se prodávající stane tzv. nespolehli\Jm plátcem DPH ve smyslu§ 106a 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, w znění pozdějších předpisů, je 
kupující oprán1ěn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu 
úřadu, a to \' návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takoYém případě tuto skutečnost kupující 
O?námí prod,_:í-vajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávkd 
kupujíuhn \'ÚČ'Í prodávajícímu v částce uhrazené DPl l považuje bez ohledu na další 
ustanu\ c·rn tfrhto obchodních podmínek za uhrazenuu. Skutečnost, že se prodá\·ající 
sled tz\·. nL·sp,1Jd1Iivym plátcťrn DPH, bude lWěř·ena z veřejně dostupnl'110 rťgistru 
Rcgic,lru pLitcu DPH a identifikovaných llsob. l-l)J: prodávající výslovn0 akceptujť a 
nebude Linit sprnným. 

Článek sedmý 
Podmínky dodání předmětu koupě 

7.1. Zboží, které je předmětem koupě, bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na 
základě předávacího protokolu potvrzeného zástupcem kupujícího, kde bude zboží 
jasně a srozumitelně specifikováno. 

7.2. Osoba oprávněná potvrdit předávací protokol, resp. předávací protokoly, v zastoupení 
kupujícího, za předpokladu provedení pečlivé kontroly souladu dodávky předmětu 
koupě s podmínkami dle těchto obchodních podmínek a uvedení data převzetí, je:Ing. 
Jan Bříza, kontakty: tel.: e-mail: briza@ABPco11suJting.cz. 

-l 



7.3. Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít, bude-li se na něm či jeho části 
vyskytovat v okamžiku předání vada anebo předmět koupě nebude splií.ovat 
požadované technické parametry dle čl. I odst. 1 této kupní smlouvy. 

7.4. Předmět koupě se považuje za dodaný a závazek prodávajícího dodat předmět koupě 
je splněn až okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícím bez vad. 

7.5. Prodávající je vlastníkem předmětu koupě a nese nebezpečí škody na něm do nabytí 
vlastnického práva k předmětu koupě kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k 
předmětu koupě převzetím předmětu koupě bez vad. 

7.6. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, 1ez JSOU nub1é k převz,c>tí a k 
užívání předmětu koupě, jakož i další doklady stanovené ve smlouvě. 

7.7. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných 
zkoušek potřebných pro užívání předmětu koupě, pokud je jejich provedení obecně 
závaznými právními předpisy nebo těmito obchodními podmínkami požadováno a 
k předložení těchto dokladů kupujícímu. 

7.8. Prodávající se zavazuje vyvinout takovou součinnost při realizaci zakázky 
s dodavatelem stavebních prací, se kterým bude/ byla uzavřena smlouva o 
dílo na část 2 předmětné veřejné zakázky, aby dodávka vestavného nábytku a 
mobilního nábytku dostatečně splňovala požadavky interiérového architekta, 
uvedené v projektové dokumentaci. To znamená, že nábytek po dohodě obou 
stran a za součinnosti kupujícího bude esteticky sjednocený, zejména co se 
týká vnějšího vzhledu vestavěných a mobilních prvků. 

Článek osmý 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

8.1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a 
provedení. 

8.2. Prodávající je povinen dodat předmět koupě bez právních či faktických vad. 

8.3. Prodávající odpovídá za vady předmětu koupě v plném rozsahu dle příslušných 
ustanovení § 2099 a násl. OZ. 

8.4. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení předmětu koupě, jež určuje 

Smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevnť, 
skryté i právní, které má předmět koupě v době jeho předání kupujícímu a dále za t y , 
které se na předmětu koupě vyskytnou v záruční době. Právo kupujícího z vadnéh1l 
plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škc,dy na 
kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, 
kterou prodávající způsobil poruše1úm své povinnosti. 

8.5. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na pf-e,J.měh1 
koupě neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu 
bránila s předmětem koupě podle těchto obchodních podmínek di. "lOnovat.' 



8.6. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné vady. 

8.7. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 OZ, kupujícímu záruku za jakost předmětu 
koupě spočívající v tom, že dodaný předmět koupě bude po celou záruční dobu 
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová 
smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 

8.8. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě bez vad kupujícím a trvá 24 
měsíců, vyjma nábytkového kování, kde je smluvena záruka 10 let na povrchovou 
úpravu. 

Článek devátý 
Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruky za jakost 

9.1. Kupující je povínen předmět koupě zkontrolovat bezprostředně po jeho převzetí tak, 
aby zjistil vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče. Zjevné kvalitativní 
a kvantitativní vady musí být oznámeny při převzetí předmětu koupě za účasti 
zástupce nebo dopravce prodávajícího, který tuto skutečnost potvrdí. Kupující při 
oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, zvolí postup 
\' souladu s § 2106 odst. 1 OZ. Za podstatnou vadu se považují i vady v dokladech, jež 
jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu koupě, jakož i v dalších dokladech 
stanovených ve smlouvě. 

9.2. Kupující je povinen oznámit výskyt vady na předmětu koupě v průběhu záruční doby 
\·ždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

9.3. V případě, že kupující zjistí porušení obalu předmětu koupě, zavazuje se oznámit tuto 
skutečnost prodávajícímu nebo jeho dopravci a zdokumentovat ji. 

9.4. Práva z vadného plnění a záruky za jakost musí být uplatněna v písemné formě na 
mistě při převzetí předmětu koupě anebo prostřednictvím emailu, s popisem vady. 
Prodávající je povinen potvrdit přijetí tohoto oznámení obratem a vyřídit ho 
způsobem, který kupující zvolí v souladu s § 2106 odst. 1 OZ. V případě odstranění 
\·ady se sjednává lhůta v délce 2 pracovních dnů, pokud by dodání vadného předmětu 
koupě způsobovalo vážné provozní problémy, jinak 5 pracovních dnů. 

9.5. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad předmětu koupě v rámci 
záruční doby prodávajícímu jiný požadavek a odstranění vady nebude možné 
realizovat ve lhůtách dle odst. 4 tohoto článku, je prodávající povinen nejpozději do 15 
dnů poté, co mu budou vady oznámeny, provést výměnu předmětu koupě na své 
náklady, phčemž pokud tak prodávající neučiní, má kupující právo požadovat 
přiměřenou slevu z kupní ceny za předmět koupě či od těchto obchodních podmínek 
odstoupit. 

b 



Článek desátý 
Doručování 

10.1. Veškerá korespondence mezi smluvními sh·anami bude doručována do síd a 
označeného \. záhlaví smlouvy k rukám těchto osob oprávněn)··ch jednat ve věcech 
tčchto ob,·hodních podmínek: 
za prudá\·ajícího: Oldřich Picek, 
kontakty: tel.:-, e-mail: info(ó)kťcip.cz 
za kuF'ujr,·íhL): \lgr. Evžen Mošovský, 
kontaktv: tťl.: , e-mail:  

10.2. Zn1t"na s1dla, popř. změnc1 kontaktní osnb\· m ťdené v odst. I tohoto <.'lánku buck 
oznimwna \·ždy s pi'cdstihem. 

10.3. SmluYní stran\· si sjednávají, že veškerá ozrnirnení dle této kupní smlouvy, upozorntTLÍ 
na porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy, musí mít písemnou formu d musí b� t 
zaslány poštou jako zásilky doporučené a současné ta1'é formou elektronickou k rukám 
kontaktní osobv dle odst. 1 tohoto článku. 

Článek jedenáctý 
Ukončení smlouvy odstoupením 

11.1. Od této kupní smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému 
porušení snum·ních povinností stranou druhou nebo v případě, že dojdť 
k nepodstatnému porušení smluvních povinností a prodlévající strana nesplrn sYoji 
povinnost ani \' dodatečně stanovené přiměi'ené lhůtě. Účinky odstoupení od těchtCI 
obchodních podmínek nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení :,trany 
odstupující druhé straně doručeno. 

11.2. Smlm·ní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení těchto obclwdních 
podmínek \'t' smyslu§ 1977 a§ 2106 OZ, se pm·ažuje: 

- dodání zboží s nevyhovujícími technickfrni parametry požadovanými kupuj1cím dlt·
čl. I. Lidst. I tť·chto obchodních podmínek

- prodlení s termínem dodání dťlším než 15 dní
- nepravJívost prohlášení prodávajícího dle čl. Vlll. oJst. 5 nebo 6 těchto obchodních

podmínek
- opakované prodlení s odstraněním vad dle čl. IX. odst. 4 těchto obchodních

podmínek
- prodlení s provedením výměny předmětu koupě delším než 30 dní ode dne

oznámení neodstranitelné vady anebo vady, která se vyskytla na předmětu koupě
opakovaně

- prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované kupní ceny delším než 15 pracovních dní
- zahájení insolvenčního řízení u prodávajícího nebo kupujícího

-

I 



11.3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škodv vzniklé 
porušením smlouvy. 

Článek dvanáctý 
Smluvní pokuty 

12.1. V případě prodlení prodávajícího se splněním termínu dle čl. IV. odst. 1 těchto 
obchodních podmínek delším než jeden pracovní den, má kupující nárok na smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý den prodlení. 

12.2.. V případě prodlení prodávajícího se splněním termínu dodání dle čl. IV. odst. 1 těchto 
obchodních podmínek delším než 5 pracovních dnů, má kupující nárok na smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý den prodlení. 

12.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, zaplatí 
kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

12.4. Smluvní strany si sjednávají, že ustanoveními o smluvních pokutách nejsou dotčeny 
jejich nároky na náhrady škody převyšující výši smluvní pokuty. 

Článek třináct 
Odpovědnost za škodu 

13.1. Pokud porušením povinností prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných 
práv1úch předpisů či z této kupní smlouvy vznikne kupujícímu či třetím osobám v 
důsledku použití či užívání předmětu koupě jakákoliv škoda, odpovídá za ni 
prodávající, a to bez ohledu na zavinění a bez ohledu na případnou existenci okolností 
vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení§ 2913 odst. 2 OZ. 

13.2.. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení povinnosti kupujícího zboží 
pí·evzít a zaplatit za situace, kdy kupující nezíská předpokládané finanční prostředky 
k úhradě kupní ceny z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména 
proto, že tyto finanční prostředky předpokládal získat z dotačních programů a 
poskytovatel dotace mu je nepřidělil, se prodávající vzdává nároku na náhradu škody. 

Článek čtrnáct 
Závěrečná ustanovení 

14.1. Kupní smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, v plab1ém znění. 



14.2. Prod21vající bere na vědomí, že kupující má povinnost tuto smlouvu zveřejnil v 
souladu se Směrnicí starosty I\Jl,stské části Praha 13 č. 1/2015, o zadavání vefcjných 
zakázek. Prodávající souhlasí s tím, že Kupní smlouva včetně příloh a phpadných 
dodatků bude veřejně přístupná na profilu zadavatele (kupujícího). 

14.3. Kupní smlouvu lze měnit či dophí.ovat pouze písenmými dodatky, očíslovanými a 
podepsanými oběma stranami. Všeclmy v této smlouvě uvedené přílohy jsou je1í 
nedílnou sc1uť,1stí. 

14.4. Pokud by kterékoli ustanovení této kupní smlouvy bylo shledáno neplatným či 
nevykonatelným, ostatní ustanovení této kupní smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

14.5. Nastanou-li u nčkteré ze stran okolnosti bránící ř"adm·mu pln0ní té,to kupní smlouvy,(· 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druh<, sh·aně. 

14.6. Kupní smlouva bude vyhotovena ve 4 vyhotoveních v jazyce českém. Kupující obdrží 
dvf vyhotovení a prodávající obdrží rovněž dvě V\ hotovení smlouvy. 

14.7. Veškeré dohody učiněné před podpisem Kupní srnlouvy a v jejím obsahu nezahrnutC 
pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osol\ 
které předsmluvní ujednání učinily. 

14.8. Strany si sjednávají pro případ jakéhokoli sporu, nníklého v budoucnu mezi nimi, či 
jejich pránúm.i nástupci, a to ze všech právních vztahů, plynoucích z této kupní 
smlouvy či práv a povinností, které mají trvat i po skončení jejího trvání či jejím 
zániku, že spory budou rozhodovat české soudy podle právního řádu České republiky. 

14.9. Smluvní strany po jejím přečte1ú prohlásí, že souhlasí s jejím obsahem, že Kupní 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodnť• vůle, 
bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

14.10. Prodávající bere na vědomí povilmost kupujícího zpřístupnit obsah této smlouvy nebo 
jeho část ttetírn osobám, která je založená právními pfedpisy vztahujícími se na čirmost 
městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340 / 2015 Sb., o 
registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších pf-edpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadá\·ání vefcjných zakázek. V rámci 
vvloučení \Šffh pochybností smluvní strany prohlašují, že lakové uveř"ejněrú téh i 
smlouvy ncbu jejích částí ze strany kupujíc1ho nevyžaduje předchozí souhlas 
prodávajícího. 

14.11. Tah1 smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady M( Praha 13 č. LR 0108/2'.)!7 /ť 

dne 20. O�. 2017. 
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