
Statutární město Ostrava

magistrát Dohoda

Číslo dohody objednatele: 1429D1/2017/OI

Veřejná zakázka č.: 103/2012

Dohoda o ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o dílo a

smlouvou mandátní č. 1429/2012lOIILPO ze dne 21.5.2012

Smluvni strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha 8

zastoupený ředitelem kanceláře Ostrava

a projektovým manažerem

 

ičo: 00845451

DIC: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

IČQ: 44264186

DIC: CZ44264186

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u

Městského soudu V Praze, oddíl C, Vložka 7222

 

dále jen objednatel (mandant)

 

dále jen zhotovitel (mandatář)

I.

Smluvni strany se V souladu s ustanovením části D, čl. IV., Závěrečná ujednání, odst. 2. Smlouvy o dílo a

smlouvy mandátní č. 1429/2012/OI/LPO ze dne 21.5.2012 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření

dohody o ukončení smluvního vztahu.

II.

1. Smluvni strany se dohodly, že ke dni účinnosti této dohody, zanikají veškerá vzájemná práva a

povinnosti založené smlouvou o dílo smlouvou mandátní uvedenou V čl. I. této dohody.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré pohledávky Vůči sobě májí vypořádáné a nemají ztitulu této

smlouvy vůči sobě žádné další pohledávky, povinnosti a závazky.

III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve

znění pozděj ších předpisů:

0 uzavření této dohody rozhodla rada města svým usnesením č. 05741/RMl418/83 ze dne 14.2.2017.
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2. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

3. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, znichž tři obdrží objednatel

(mandant) a jeden obdrží zhotovitel (mandatář)

  

  

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 21.2.207 Datum: 14.2.2017

Misto: Ostrava Misto: Ostrava

náměstek primátora ředitel kanceláře Ostrava

 

Projektový manažer
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