D O H O D A O V Y P O Ř Á D Á N Í Z Á VA Z K Ů

Smluvní strany:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 01312774
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
(dále jen „Objednatel“)

a

Roman Mergl
se sídlem: xxxxx, 252 63 Roztoky
IČO: 62594435 DIČ: CZxxxxx
bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxxx
(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání
(dále jen „Dohoda“).
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1.

2.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1

Objednatel zahájil dne 7. 6. 2021 výběrové řízení (resp. Výzva k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu) na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí
služeb s názvem „Výměna rozvodu ústředního topení“. Smluvní strany na základě
výsledku výběrového řízení uzavřel Objednatel s Poskytovatelem Objednávku
č. 7/2021, která tvoří přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „Objednávka“).

1.2

Na Objednávku se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel konstatuje, že při
aplikaci kontrolních mechanizmů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení
Objednávka nebyla řádně uveřejněna ve smyslu podmínek dle § 5 odst. 1 zákona
o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že Objednávka byla zrušena
od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.

1.3

Objednatel uzavírá tuto Dohodu s Poskytovatelem za účelem předcházení hrozící újmě
a/nebo případným soudním sporům, zachování všech práv Objednatele vyplývajících
z Objednávky, včetně práv vyplývajících z případné odpovědnosti za vady, práv
Objednatele na smluvní pokuty, případně na náhradu újmy a za účelem maximálního
možného naplnění zásad 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivity). Objednatel uzavírá
tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými pokyny Ministerstva vnitra, jakožto
správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o registru smluv.

1.4

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

PŘEDMĚT DOHODY
2.1

Poskytovatel poskytl Objednateli Službu definovanou v Objednávce. Objednatel
uhradil za poskytnutou Službu sjednanou cenu. Smluvní strany se dohodly, že si
ponechají již poskytnutá plnění dle Objednávky, která byla poskytnuta a uhrazena na
základě platné, ale neúčinné Objednávky. Výše poskytnutého plnění a jeho úhrada
nejsou mezi smluvními stranami sporné.
Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená v Objednávce, která mají podle
Objednávky trvat i po poskytnutí služby Poskytovatelem a zaplacení ceny
Objednatelem, se v plné míře uplatní na vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem.

2.2

3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:
2.2.1

Objednatel má vlastnické právo k poskytnuté službě.

2.2.2

Objednatel řádně a včas zaplatil za zhotovenou službu a nemá z tohoto titulu
povinnost uhradit žádné další doplatky a další finanční plnění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1

Smluvní strany
závazkového vztahu podle Objednávky jsou srozuměny
se skutečností, že touto Dohodou bude odstraněna spornost vzájemných práv
a povinností, která spočívala v plnění Poskytovatele na základě platné, ale dosud
neúčinné Objednávky, které bylo Objednatelem zaplaceno bez existence účinné
Objednávky. Dosavadní závazky smluvních stran ujednané v Objednávce nezanikají
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a neruší se, mění se pouze účinnost Objednávky, která nabude účinnosti dodatečným
uveřejněním v registru smluv s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv.
3.2

Poskytovatel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv.
Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.

3.3

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Objednávky v registru
smluv nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.

3.4

Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí
právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými
právními předpisy souvisejícími.

3.5

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.

3.6

Nedílnou součást této Dohody tvoří přílohy:
−

Objednávka č. 7/2021 č.j. SPU 235188/2021

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Poskytovatel

V Praze dne 16.9.2021

V Roztokách dne 16.9.2021

...................................................................
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

...................................................................
Roman Mergl

Příloha č. 1
Objednávka č. 7/2021 č.j. SPU 235188/2021

Strana 3 z 3

OBJEDNÁVKA

číslo

7/2021

ze dne

28.6.2021

Č.j.: SPU 235188/2021
DODAVATEL:
Roman Mergl
xxxxx
252 63 Roztoky
IČ: 62594435
DIČ: CZxxxxx

ZADAVATEL:
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov
zastoupený Ing. Jiřím Veselým, ředitelem
KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

Konečný příjemce:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
kraj a hl. m. Praha
adresa: náměstí Winstona Churchilla
1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Fakturu zašlete:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
kraj a hl. m. Praha, náměstí Winstona
Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Objednáváme následující službu:
- výměna části páteřního rozvodu ÚT – pravá chodba přízemí, vypuštění vody, demontáž a
montáž armatur, potrubí, přepojení otopných těles a veškeré práce s tím spojené dle
rozpočtu ze dne 7.6.2021
- cena činí 99.898,- Kč bez DPH
- výměna otopných těles (byt č. 16 – xxxxx), úprava přípojek, výměna armatur otopných těles,
proplach ÚT
- cena činí 13.720,- Kč bez DPH
Cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění.
Místo plnění: V Mokřinách 412/10, Praha 4
Ubytovna SPÚ

Fakturu zašlete ve 2 originálech se splatností 30 dnů i s touto objednávkou na adresu
KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha.
Termín dokončení: 15.8.2021
Vyřizuje: Ing. Jitka Strnadová
Telefon: xxxxx

….…………..…………………………………………
podpis – razítko
Ing. Jiří Veselý
Státní pozemkový úřad
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

