
Smlouva o postoupení smlouvy

uzavřená dle § 1895 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Městská část Praha—Kunratice
Doručeno: 17.01.2023

 

Ííííilil/lili!Ilillíílilil/Iliiiili/liliPostupitel: Mgr. Vladimir Kolář mc35es8917382d

se sídlem Veverkova 1, 301 00 Plzeň

lČO: 71467114

DIČ: CZ8006292085

Postupník: JP Legal, s.r.o., advokátní kancelář

se sídlem Kovářská 1253/4, 30100 Plzeň

zastoupená JUDr. Tatianou Jiráskovou

IČO: 07421427

DIČ: czo7421427

bankovní spojení: ČSOB as

Postoupená strana: Městská část Praha — Kunratice

se sídlem: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 — Kunratice

zastoupená lng. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ

IČO: 00231134

DIČ: cz00231134

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4

II.

Úvodní ustanovení

Postupitel a postoupená strana shodně prohlašují, že spolu dne 13.7.2022 uzavřeli příkazní smlouvu,
předmětem které je komplexní organizační a věcně zajištění zadávacího řízení na stavební práce
s názvem „Výměna oken v dómě s chráněným bydlením" (dále jen „Smlouva"), a to v souladu s ust. §
43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

lII.

Postoupení smlouvy

Na základě této smlouvy postupitel postupuje Smlouvu a stím převádí i veškerá svá práva a své
povinnosti z výše uvedené Smlouvy na postupníka a postupník s postoupením Smlouvy souhlasí a tato
práva a povinnosti ze Smlouvy přijímá.

Postupitel prohlašuje, že předal postupníkovi 1 originální vyhotovení Smlouvy a poskytl veškeré
potřebné informace týkající se postoupené Smlouvy a neuvedl postupníka v omyl.

Postoupená strana prohlašuje, že souhlasí s postoupením práv a převzetím povinnostíz postupitele na
postupníka.



IV.

Závěrečná ustanovení

Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními

, občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma

stranami.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdržíjeden.

Smluvnístrany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany

měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany

stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu

podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této

smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti v den, ve

kterém bude uveřejněna v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude po jejím uzavření v plném zněnívčetně příloh

a dohod, na základě kterých, se tato smlouva mění, nahrazuje nebo ruší, zveřejněn postoupenou

stranou v registru smluv podle 2. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Plznidne U/Žkí
ůzZ

V Plzni dne ......................

................. ,....

Mgr. VladimM
JP Legal s.r

zast. JUDr Tatianou Jiráskovu
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V Praze dne .....................
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Městská část Praha — Kunratice

zast. Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou—MŠ/


