
DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Adresa: Brno, Hudcova 56a, 621 00
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú.: 31229641/0710
IČ: 19453
Zastoupený:
(dálejen " kupující")

a

Pragolab s.r.o.
Adresa:
Bankovní spojení:
IČ:
Zastoupený:
(dálejen ,,prodávající")

Nad Krocínkou 55, Praha 9, 190 00
ČSOB, 700076823/0300
48029289

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání
(dálejen ,,dohoda ")

I.
Úvodní ustanovení

Kupující objednal na základě Objednávky u prodávajícího, jako výhradního dodavatele
opravu vakuové měrky TSQ Discoverys Max a TSQ Vantage, jejíž znění tvoří přílohu č. 1
této Dohody
Na Objednávku se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřeiňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o registru smluv"). Kupující při aplikaci kontrolních mechanizmů ž;jisti1, že z
důvodu administrativního pochybení. Objednávka nebyla řádně uveřejněna ve smyslu
podmínek dle § 5 odst. l zákona o registru smluv.

Kupující uzavírá tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými pokyny Ministerstva
vnitra, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o registru smluv.

Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou
ve Smlouvě.

II.
Předmět dohody

Prodávající dodal Kupujícímu službu definované v Příloze č. 1 Objednávky a Kupující uhradil



za Službu siednanou cenu. Smluvní stranv se dnhndlv. že si nonechaií liž noskvtnutá nlnění
dle Am1cmvv tcmtn Dohndcm mezi sebou vypořádávají vzájemné závazky související s
poskytnutím předmětného plnění.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:

· Knnniící snlni1 řádně a včas novinnost nhradit cenu 7ä dodané zhnží. Knnniící
nemá nnvinnnst hmdit žádné doplatky ceny zboží a Prodávající nemá právo na
žádné další finanční plnění

· nráva a novinnosti 7 odnovědnoRti 7ä vadv. ze 7árl]kv 7ä iakost a 7.áručního
servi.en dle mecifikace nvedené v Ohiednávce. nnknd š':e nředrňětú plnění
týkají, se v plném rozsahu uplatní na služby dodané Prodávajícím,.

III.
Závěrečná ustanovení

Prodávající souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody. Uveřejnění této Dohody
prostřednictvím registru smluv zajistí Kupující.

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Objednávky v registru smluv
nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.
Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními
předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy
souvisejícími.

Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. Tuto
Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných
dodatků.

Nedílnou součást této Dohody tvoří příloha:
- Objednávka na ze dne 8.1.2017

Smluvní strany. prohlašuji, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ni připojuji svoje podpisy.

V Brně dne 23.7.2018 V Praze dne 20.7.2018


