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šłMKOlll'IJ O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřen á dle § 1746. odst. 2 zákon a č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, V platném zněnL

mezi těmito smluvními stranami:
\_

ČR-Hygienická stanice hlavního města Prahy še' sídlem V Praze

Sídlo: Rytířská 404/1 2, 110 01 Praha 1

MUDr. Zdeňkou řediteleZastoupené: Jágrovou, pověřenou zastupováním

lČO: 71 009256

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“ nebo „HSHMP“)

et

XANADU 3.5.

Sídlo: Žirovnická 2389/1a, 106 00 Praha 10

Zastoupená: lng, Radkem Neklem, předsedou představenstva

IČO: 14498138

DIČ: CZ14495138

(dále jen „dodavatel“)

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 10, 2020 smlouvu (potvrzená objednávka) č. 264/2020,

jejímž předmětem bylo dodání monitorů a grañcky'ch karet. Tato smlouva byla uzavřena

V souladu 's výsledkem poptávkového řízení na dodání monitorů.

2. Strana HSHMP je povinným subjektem pro zveřejňování V Registru smluv dle smlouvy

uvedene V ustanovení odst. 1, tohoto článku ma' povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit

postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon O registru smluv, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ZRS”),

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo

k řádnému uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku V Registru smluv, El žejsou

Si védomy právních následků S tim spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv povinnosti vyplývajících Z původně sjednané smlouvy.

Ě ohledem luk' skutečnost, že obě strany jednaly S vědomím závaznosti uzavřené smlouvy

v souladu s jejím obsahem plnily, CO Si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav

vzniklý V důsledku neuveřejněni smlouvy V Registru smluv. sjed n ávaji smluvní strany tuto

NOVOU smlouvu ve dále uvedeno.znění jak je

Práva E závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si timto ujednáním vzájemně stvrzuji, že obsah vzájemných práv

El povinnosti, který !OUÍO smlouvou nově sjednávají, je zcela beze zbytku vyjádřen textem

původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž

řídí smlouvou i=l se od 31 dnů od uzavření.původně sjednanou počítají uplynutí data jejího
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2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájem ně poskytnuta plnění na základě původně

sjednané smlouvy považují 'k' plnění dle této
smlouvy b.. že V souvislosti Zdá vzájemně

poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky u titulu

bezdůvodného obohacení

34 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budouci plnění a této smlouvy, která mají být od

okamžiku jejího uveřejnění V Registru smluv plněna v souladu Št obsahem vzájemných

závazků vyjádřených V příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek,

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zve řejňovánl V Registru smluv dle ZRS

smlouvy uvedené v či. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně

k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a jeji kompletní přílohy v Registru smluv

V souladu 5 usta noven ím § 5 ZRS.

[Il

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva 0 vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění V Registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání
závazků je vyhotovena VE dvou stejnopisech, každý

S hodnotou origináluv přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

11. 11. [EE

V Praze dne V Praze dne 1041 1 .2021

l-lygienická S'ÍaílíCG 115.

V

se aktem mořská 12. 11.110 51

?ale

Digitálně podepsal

yaçíza 12. na 57 Praha i putovní oříh'ádšç; 203 lng. Radek
lngv Radek Nekl

Datum:2021.11.11ret-295335750,. čím Praha: 658251] Nekl
10:03:48 +01 '00'vr 1 osazení/0710 71009256

MUDri Zdeňka Jágrová lng. Radek Nekl

pově řená zastupováním ředitele předseda představenstva

Příloha Smlouva (potvrzená objednávka) č. 264/2020 '4; dne 6. 10. 2020
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OBJEDNÁVKA
Doklad OBJEDNÁVKY - 253

ODBĚRATEL • fakturační adresa

Hygienická stanice hlavního města Prahy 
Rytířská 404/12 
110 01 Praha 1

Číslo objednávky 253/2020

DODAVATEL

XANADU a.s.

Žirovnická 2389/la 
106 00 Praha 10 
Česká republika

1Č 71009256 Nejsme plátci DPH !!! 
Typ Organizační složka státu

ODBĚRATEL - dodací adresa

Rytířská 404/12 
110 01 Praha 1 
Česká republika

Položka

Jabra Evolve2 40 USB A-MS Stereo Headset - Black

Vystavil(a)

IČ 14498138 DIČ CZ14498138

Datum vystavení i 29.09.2020 Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme:

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury

30.10.2020

bezhotovostní platba

21 dnů

MJ

KS

Množství MJ 

150.00

Cena/MJ Cena celkem

Celková cena 393 855.00 Kč

1. Dodavatel prohlašuje, že přebírá záruku za jakost zboží nebo díla po dobu 24 měsíců.
2. Účel pořízení komodity: je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje
3. V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.
4. Cena: Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.
5. Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, 

která je vadná nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti, čímž se její splatnost ruší.
6. DPH: objednatel není plátce DPH, dodavatel je plátce DPH.
7. Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne: 29.09.2020

HMSÍ^sfcéb#dnáw«ft|.m,..era
se sídlem v Praze 

PROVOZNĚ ORGANIZAČNÍ ODDĚLEN 
Rytířská 12,110 01 Praha 1 

tel. 296 336 73S, 296 336 741

Razítko a podpis objednatele

30J9J1
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