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Věc. Zverejnění smlouvy o díIo

All in one poěítaěe

Vybraná firma: ELZY, spol. S r.o.
VysoutěŽe ná cena: 89385,-Kč

Sjednaná cena (viz. smlouva o dílo): 89385,-Kč
Fakturova ná cena: 89385,-Kč

V Jindrichově Hradci: 9.9.2013
Mgr. Petr Kubeš, edite! školy

P íloha:
Smlouva o dílo

KUPNI SMLOUVA
I. Smluvní strany
1.

odběratel:

Mateřská škola,Základní škola a Praktická škola

lI25lII
0I Jindřichův řkadec
IČo: oogtos+s
Zastolpený: Mgr.Petr Kubeš ' ředitel školy
Tel. spojení: 384361 932
Jarošovská
377

2.

Dodavatel:

Zastoupeny:

ELZY,

spol.s r.o.
Jarošovská 433lII
377 0I Jindřichův Hradec
IČo 4240857I
DIČ CZ42408571
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Čes\ých
Buděj ovicích' oddíl C, v|ožka 7 69

Petr KŤiŽ

tel

II.

P

3

84 37 22 15

edmět smlouvy

Dodavatel se zavaztlje sq m jménem a na vlastní odpovědnost provést pro objednatele riplné a funkční
dílo: ,,A11 in one počítače"
P edmět dilazahmuje dodaní podle technické specifikacevyzlry v nabídce NP13-0146.
Termín ukončenídodávky

dodavatelem:

-do 15.6.2013
-nebo do 15 pracovních dní od podpisu smlouvy
a p edání pracoviště

odběratel se zavazlje zaÍádně zhotovené ap evzaté dílo zaplratit zhotoviteli sjednanou cenu.
Místo plnění : Jind ichriv Hradec II, Jarošovská II25|II

III. Cena díIa

a)

Cena za dodání díla podle specifikace v,rw je dohodnuta jako cena nejq še p ípustná, platná po
celou dobu provádění díla' K ceně bude p ipočtena. DPH v platné sazbě.

DPH

13872,00

DPH2O%
celkem s DPH

1 5 5 13,00
89385000

cena bez

b)

c)

d)
e)

Koneěná faktura bude vystavena nejpozději po p edání apÍevzeti di|a.
Lhrita splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 15 dn po jejich doruěení objednateli,
objednatele
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované ěástky z:
'ětu
pouze
práce
a dodávky, které si zcela
odběratelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny
prokazatelně objednal. Po ocenění objednan; ch prací zhotovitelem dila a po dosaženícenové
dohody, v souladu se zákonem éís.52611990 Sb.o cenách, bude nová cena díla upravena
dodatkem ke smlouvě o dílo.

Jsme dĚiteti certifikátu oIe ČStt EN lso
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[v. Povinnosti smluvních stran

a)
b)

c)

d)
e)

0
g)
h)

Dodavatel se zavazuje provést ádně a věas dílo dle ělránku. 2' této smlouvy.
odběratel se zavazuje zaplatitzhotoviteli cenl Zazhotovení díla.
Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho ádn; m a včasn;m ukoněením a p edáním díla
vmístě, vněmž bylo dílo prováděno. o provedení díla se smluvní strany zavazuji vden p edání
jeho p edmětu sepsat a podepsat zápis. Po p edání dilamáodběratel povinnosti vypl vajícíz ust.
$
562 odst' 1, 2 obch. zrík.' (povinnost prohlédnout p edmět dila a ontámitbez zbyteěného odkladu
vady díla).

Dodavatel je povinen p i realizaci díla dodržovat veškeré p íslušnénorÍny' bezpečnostní,
hygienické apožárni p edpisy, veškerézákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se tytu.;i;"no
činnosti' Pokud porušením těchto p edpisti vznikne jakrákoliv škoda, nese veškeré vzrikíéna aay

dodavatel.

Dodavatel odpovídá zabezpeěnost a ochranu zdraví všech pracovníkri v prostoru provádění díla.
Dále se dodavatel zavaztlje dodržovat hygienické a požární p edpisy a podmínky ochrany
životního prost edí.
Dodavatel je odpovědn; za veškeréškody zprisobené na místě provádění díla do doby p edrání a
pŤevzeti dila avyklizení místa provádění.
Podle zrákona ě. 185/2001 Sb' ve zněni pozdějších p edpisri jsou stanoveny základní povinnosti
fyzickych a právnich-ch osob p i nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze zprisobem
stanoven; m zákonem a prováděcími p edpisy. Dodavatel bude p i p edání díla povinen pr"atozit
doklady prokazující zprisob, jah- m naložil s jednotlivymi druhy odpadu.
Místo provádění díla je dodavatel povinen uvolnit, vyklidit, ádně uklidit a uvést do privodního
stavu nejpozději s p edáním a ptevzetím díla. Bez splnění této podmínky není odběratel povinen
dílo p evzít. Dodavatelje povinen neprodleně odstranit veškerá znečištěníploch, ke kte4m dojde
provozem áotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakrákoliv škoda, je dodavatet povinen

ii

nahradit.

V. Vady díla a záruka

a)
b)

c)
d)

e)

f)

s)

h)

Není-li ujednráno odlišně, uplatní se na postup stran v p ípadě vad díla $ 560 a násl. obchodního

zákoníku.
Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho p edání. Vzájemnou dohodou stran se
stanoví záruěni doba na provedené práce v délce 24 měsícri, na q robky dle záruěnich listri.
Záruění doba poěíná béžetdnem p edáni a p evzetí dokoněeného díia. Servisní st edisko
dodavatele pro hlášení závad je vELT{ s'r.o. Jarošovská 433lII 377oI J.Ilradec, telefon:
384372219 od 7,00-17000hod. nebo 384372211 od 17,00-22,00 hod., email: elzy@elzy.cz
Po dobu záruěni doby má odběratel právo na bezplatné odstranění vad díla.
Reklamace vad vznikl; ch v záruění době uplatní odběratel telefonicky, emilem u dodavatele, kter1
je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady. U nabízeného zbožíjezajištěn
záruění servis po dobu specifikovanou v dodacím listě, minimátně 24 měsícri s reakění dobou 24
hodin na odstranění závady, nebo zaprijčení niíhradn iho zaízení až do odstran ěni závady.
Jestliže dodavatel neodstraní vady do 30 dnri od doruěení reklamace, nebo nedojde-li k jiné
dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto termínech nesdělí odběrateli,le neuznává
nárok odběratele vyplyvající ze záÍUky za jakost z drivodu jeho neoprávněnosti, je odběratel
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastniho uvážení t5rto práce
frovést sám,
pově it jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prost ednictvím zakoupit, vymenit vadnou ěi
ne plně funkčníěást p edmětu smlouvy. Takto vzniklé ádně doloženénáklady je dodavatel
povinen zaplatit odběrateli do 15 dnri od doručení faktory.
Záruěni doby na reklamované části dodávky se prodluŽují o dobu počínající
datem uplatnění
reklamace a končícídnem odstranění vady.
Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji odběratel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do
3Odnri po uplynutí záruéni doby a prokáže, že k q skytu vady došlo ještě v pruběnu zarueni oouy.
odběratel je povinen dodavateli umožrit p ístup do prostor, pokud je to pot ebné pro k ádnému

Jsme džiteli certifikátu dle čstt EN lso 9oo1 :2oo9

i)
j)

odstranění vad nebo nedodělků

Délka zárulq je specifikovánavždy u každho výrobku a služby nazáručním.dodacím listě,
ktený je nedílnou součástíplnění.

Dodané zbožínemá datum výroby staršídvou let a nejedná se o repasov ané zboží

VI. Smluvní pokuty

a)
b)

c)

Dodavatel se zavazttje dokoněit dílo do sjednaného termínu. Dřívějšíplnění dodavatele je možné.

Za každý den prodlení s řádným dokončením díla v termínu je dodavatel povinen

zap|atit
odběrateli smluvní pokutu ve výši 200,00Kč denně .
Případnéprodlení dodavatele s dodáním díla odběrateli delšímnež 10 dnů po termínu dodání díla
uvedeném v ělánku II. této smlouvy je považováno smluvními stranami za podstatné porušení
této
smlouvy ze strany dodavatele a opravňuje objednatele od této smlouvy bez áalšího odstoupit.

Pokud dodavatel nenastoupí k odstranění vad v dohodnutém terminu nebo nesplni dóhodnuý
termín pro odstrarrění vad, je povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu ve v5isi 0,I%, z ceiy
dodávaného zbožíza kůdý den, o kteý nastoupí později nebó nesplni dohodnuý termín
odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tim, že
zaplacením smluvní pokuty zttstáváprávo na niíhradu škody nedotčeno.

d) Za kůdý den

prodlení odběratele s úhradou ceny díla dle této smlouvy delšíhonež 10 dní je
ýši 0,I o/o zfakturované ěástky.

odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve

YII. Záv ěrečná ustanovení

a)
b)

oprávněnou osobou pro jednání je Petr Křížjednatel tel: 606683580, email: kriz@elry.cz
Účastnícitéto smlouvy ň;eonati v souladu s ust. $262 obch.zák., že smluvní vztah založeny touto
kupní smlouvou se řídíobchodním zákoníkem.
c) Smlouvajevystavenavedvou stejnopisech,jednouproodběrateleajednouprododavatele'
d) Dodavatel se zavazuje dodržovat podmínky stanovené Smlouvou o reaiizaci GP.
e) Dodavatel se zavazuje umožnit všem subjektrim oprávněnym k vykonu kontroly projektu,
z jehož prost edkri je dodávka llrazena, provést kontrolu dokladri souvisejícíctr s ptncnrm
zakérky, a to po dobu 15-ti let danou právními p edpisy Čn tieiictr arcirivaci (iakon o.
5631199l Sb., o ričetnictví,a zákon č. 23512004 Sb., o dari zpriáane hodnoty).
D P edmět zakézky není dotěen chrríněnymiprávy t etích osob

V Jind ichově Hradci dne

10.6 .2013

Jind ichově Hradci dne

Mate ská

ško

lu

10.6

.2OI3

Mkladní Škola

a Praktieká

škola

;

'Iíndrich v l{radec, Jarofovská l l?5
ilI
IČ: 08
kl.: 3 84 36l g32

l 848
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