
Smlouva o vYpořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito
srn luvnimi stra n a mi:

Mateřská škola Bílenecké nám., příspěvková organizace
se sídlem: Bílenecké nám. 33/1, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
lČ: 70986819
DIČ: CZ70986819
zastoupení: Lenka Nikodýmová, ředitelka
bankovní spojeni:
č. účtu:

(dále jen ,,kupujÍcÍ,,)

a
InterGast a.s.

se sídlem:
zastoupení:
lČ,
DIČ:
bankovní spojení:
Č. účtu

Na Vinobrani1792/55, 106 00 Praha 10
Martin Kajuk

62917153
CZ 62917153

(dále jen ,,prodávajÍcÍ n)

I.
Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2018 kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání
vybaveni kuchyně dle technické specifikace k projektu: Vybavení MŠ Bílenecké nám. Dolní
Chabry - vybavení kuchyně. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího
řízení na výběr dodavatele.

2. MŠ Bílenecké nám. Dolní Chabry je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv
dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., který jí ukládá povinnost uzavřenou smlouvu
zveřejnit postupem podle tohoto zákona.

3. Obě smluvní strany shodně konstatuji, že do okamžiku sjednáni této smlouvy nedošlo
k uveřejněni smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy
právních následků s tím spojených.

4. v zájmu úpravy vzájemných práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z původně sjednané smlouvy,
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav
vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto
novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.
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Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzuji, 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 řIdí
původně sjednanou smlouvou a počÍtaji se od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašujI, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně
sjednané smlouvy považuji za plnění dle této smlouvy a že vsouvislosti se vzájemně
poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu
bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašuji, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od
okamžiku jejího uveřejnění v RS 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 zveřejňováni v registru smluv dle § 2
zákona Č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění
této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č.
340/2015 Sb.

Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádáni závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

VPraze,dne.^ q lofť

za kupujídho

Lenka Nik dýmováateřská školä Bňeňecké nám.
příspěvková organizace

184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Bí|enecké nám. 33

lC: 709 868 19

Příloha č. 1- Kupní smlouva ze dne 26.6.2018.

V Praze, dne

za prodáv jjcihcr.

" : · , , , ,

Martin Kaji- ' P
I'


