Smlouva o dílo
č.: 2013001-3002

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 00602116
DIČ: CZ00602116
Zastoupený: Ing. Norbertem Hanzlíkem, ředitelem školy
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7439761/0100
na straně jedné a
DODAVATEL:
ha-vel family s.r.o.
Křišťanova 1049/15, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 25902156
DIČ: CZ25902156
Zastoupený: Mgr. Petrem Mikou, jednatelem
Bankovní spojení: RFbanka a.s. číslo účtu: 721047001/5500
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložka 25113
na straně druhé
uzavřeli podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku (dále jen „OBZ“) č. 513/1991 Sb.
v platném znění tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

I. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Předmětem smlouvy o dílo je dodávka ICT techniky včetně instalace. Dodávka souvisí
s realizací projektu „Inovace výuky SPŠ stavební Ostrava“, reg. číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0062.

2. Dodávka ICT techniky bude v rozsahu dle nabídky podané dne 10.6.2013 v rámci zadávacího
řízení, které bezprostředně předcházelo uzavření této smlouvy, pro veřejnou zakázku
„Dodávka výpočetní techniky“ .
3. Dodavatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož
bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to
minimálně do 31. 12. 2025. Dále se zavazuje uchovávat veškeré originály účetních dokladů a
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu minimálně do 31. 12. 2025 dle
Zákona 563/1991Sb.
II. CENA

Celková cena za dílo činí:
Cena bez DPH:

430.880,00 Kč

Cena s DPH 21%:

521.365,00 Kč

Položkový rozpočet:
Položka

PCBasic OEM EDU 01
PCBasic OEM EDU 01
PCBasic OEM EDU 02
PCBasic OEM EDU 02
Monitory BenQ 2255
Cena celkem

Počet
kusů

Cena za kus
bez DPH

17
1
18
1
19

9.690
10.060
10.880
11.230
2.580

Cena za kus
včetně DPH

Cena za soubor
bez DPH

11.725
12.173
13.165
13.588
3.122

164.730
10.060
195.840
11.230
49.020
430.880

Cena za soubor
včetně DPH

199.323
12.173
236.966
13.588
59.314
521.365

III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění v období června, nejpozději však do 28.6. 2013.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

1. Odpovědnou kontaktní osobou určenou zhotovitelem je pan Ing. Ludvík Laboda.
2. Záruční doba je v délce 24 měsíců.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen faktura) za dodávku zboží a dílo.
Faktura bude zaslána poštou na adresu objednatele.
2. Faktura musí obsahovat všechny údaje uvedené v zákoně o dani z přidané hodnoty č. 588/92
Sb. v platném znění.
3. Doba splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované
náležitosti podle čl. V.2. smlouvy.
VI. SANKCE Z PRODLENÍ
1. V případě prodlení ze strany zhotovitele s plněním proti lhůtě uvedené
v článku III. této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny nerealizovaného díla za každý následující započatý den prodlení, jenž uplyne
od dne nahlášení požadavku na zásah.
2. V případě prodlení ze strany objednatele s platbou proti termínu splatnosti je zhotovitel
oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
započatý den prodlení.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré změny či doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze formou číslovaných
písemných dodatků opatřených podpisy zástupců obou smluvních stran, které se stávají
nedílnou součástí této smlouvy.
2. Případné pozbytí platnosti některého ujednání této smlouvy, nemá za následek neplatnost celé
smlouvy, tzn. ostatní ujednání a tato smlouva zůstávají v platnosti.
3. Nastanou-li na straně zhotovitele okolnosti považované za vyšší moc, znamená to, že z těchto
důvodů není zhotovitel v prodlení. Za vyšší moc se uznávají události mimořádného

charakteru, které při uzavírání smlouvy nebyly předvídatelné a které nebylo nebo není možno
ani při použití všech dostupných opatření odvrátit.
4. Ostatní právní poměry neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními OBZ.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích po jednom pro každou stranu.
6. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým smluvní strany
potvrzují její autentičnost. Smluvní strany dále potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena
svobodně a vážně, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.

V Ostravě dne 19. 6. 2013

Za objednatele………………………….

Za zhotovitele……………………

