Dohoda
o ukončení platnosti Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/023 na veřejnou
zakázku s názvem „ZŠ Fr. Plamínkové – reko kuchyně – výměna
oken“ a o vzájemném vypořádání závazků
(dále jen „dohoda“)
městská část Praha 7
sídlo:
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: Pavel Vyhnánek, M.A., místostarosta
IČO :
00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
telefon:
(dále jen „objednatel“)
a
SULKO s. r. o.
sídlo:
Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh
zastoupená: zastupující na základě plné moci ze dne 2. 1. 2018
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5878
IČO:
47976969
DIČ
CZ47976969
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:
tel.:
(dále jen „zhotovitel“)
a dále také společně jako „smluvní strany“
Tato Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/023 je uzavřena na základě
rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0671/18-R z jednání č. 61 ze dne 6. 9. 2018.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018/OIVZ/023 (dále také
„Smlouva“) na základě výběrového řízení s názvem „ZŠ Fr. Plamínkové – reko
kuchyně – výměna oken“, vyhlášeného objednatelem dne 29. 6. 2018, a v souladu
s Usnesením Rady MČ č. 0519/18-R z jednání č. 45 ze dne 29. 6. 2018.
2. Předmětem Smlouvy byla výroba a výměna 74 ks oken včetně klempířských výrobků a
vnitřních parapetů v jídelně a kuchyni v budově základní školy Fr. Plamínkové na adrese
Fr. Křížka 490/2, Praha 7, k. ú. Holešovice, která se nachází v památkově chráněné zóně.
Podkladem pro výrobu a výměnu oken byla projektová dokumentace s názvem
„MODERNIZACE GASTROPROVOZU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA FR. PLAMÍNKOVÉ,
FRANTIŠKA KŘÍŽKA 490/2, 170 00 PRAHA 7“ - Dodatek pro realizaci výměny
dřevěných oken z 03/2018, zhotovená společností G-team projektová kancelář s.r.o.,
IČO: 28974689.
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3. Zhotovitel zahájil práce na výrobě a výměně oken dle uzavřené Smlouvy v dohodnutém
termínu, a to zaměřením oken určených k výměně. Jejich výrobu nicméně nezahájil,
protože po zaměření zjistil, že ve své nabídce nepočítal s pracností a časovou náročností
výroby vyplynuvších ze zaměření, a že za žádných okolností nemůže dodržet termín
dokončení díla dle uzavřené Smlouvy. Proto přerušil práce na výrobě a výměně oken.
Objednatel má v souladu s ust. čl. 13. odst. 13.4. Smlouvy právo při neoprávněném
zastavení či přerušení prací na díle zhotovitelem po dobu delší než 5 dnů odstoupit od
Smlouvy.
4. Protože objednatel nemůže akceptovat prodloužení termínu dokončení díla dle uzavřené
Smlouvy z důvodů zahájení školního roku 2018/2019, dohodly se smluvní strany na
ukončení platnosti Smlouvy ke dni účinnosti této dohody.
5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny dosud vynaložené náklady ke dni ukončení Smlouvy
jdou k jeho tíži a nepožaduje na objednateli jejich úhradu.
6. Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení platnosti Smlouvy považují veškeré
vzájemné závazky ze Smlouvy za vypořádané s výjimkou těch práv a povinností, které
mohou vzniknout v budoucnu.
7. Tato Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy je vyhotovena v sedmi (7) vyhotoveních
s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2)
stejnopisy.
8. Objednatel jako zpracovatel je oprávněn ke zpracování osobních údajů zaměstnanců
zhotovitele (správce), a to identifikačních údajů (jméno, příjmení, kontaktní údaje, a to
kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), a to v souladu s § 5 odst. 2 písm. b)
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „GDPR“). Dále pak je objednatel oprávněn k archivaci
takto získaných osobních údajů v souladu s § 5 odst. 2 písm. g) GDPR po dobu
minimálně 10 let, jak vyplývá z § 216 ZZVZ.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody a konstatují, že v Dohodě nejsou
informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).
11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí městská část
Praha 7 neprodleně po podpisu této Dohody a bude druhou smluvní stranu o provedeném
uveřejnění v registru smluv informovat.
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12. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Dohody na internetových stránkách městské
části Praha 7 a na profilu zadavatele.

V Praze dne 6. 9. 2018

V Praze dne 6. 9. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

…………………………………..
Pavel Vyhnánek, M.A.
místostarosta
Městská část Praha 7

………………………………..
na základě plné moci ze dne 2. 1. 2018
regionální ředitel – region Čechy
SULKO s.r.o.
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