
Smlouva o dílo 

 
 

Objednatel: 
 
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
se sídlem: Školní 101, 541 01 Trutnov         
IČ: 69174415, DIČ: CZ69174415 
Zastoupený: Ing. Vladislav Sauer - ředitel  

 a 

Zhotovitel:                                                                                                              

Skycom s.r.o.                                                                                                         
se sídlem: Žižkova 498, Trutnov, 54101 
IČ: 27540324, DIČ: CZ27540324                                                                            
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 221417029/0300,                             
zastoupený: Petr Popelka – jednatel společnosti 
 

uzavírají dnešního dne podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku tuto 
 

Smlouvu o dílo 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

Dodavatel, za podmínek uvedených v této smlouvě dodá zboží v konfiguracích dle přílohy 
této smlouvy a objednatel, za podmínek zde uvedených, objednané zboží převezme a 

zaplatí dodavateli dohodnutou cenu.  

Článek 2 
Doba plnění 

Dodavatel se zavazuje dodat zboží specifikované v příloze číslo 1 této smlouvy nejdéle do 
28. 12. 2018 na místě určeném objednatelem. 

Článek 3 
Práva a povinnosti objednatele 

Objednatel poskytne zhotoviteli požadovanou součinnost spočívající zejména v přípravě 
veškerých informací a dokumentů, která jsou potřebná nebo důvodně a včas dodavatelem 
požadovaná.  

Článek 4 
Povinnosti dodavatele 

Dodavatel je povinen provést předmět smlouvy podle pokynů a technické dokumentace 

objednatele a v dohodnuté lhůtě jej objednateli předat do místa plnění. Dodavatel je 
zavázán povinností umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést 



kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy 

ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty). 

Článek 5 
Cena a způsob placení 

Celková cena díla činí 88 794,10 bez DPH, tj. 107 441,- včetně DPH (slovy: 

stosedmtisícčtyřistačtyřicetjedna korun českých) a obsahuje dodávku specifikovanou v 
příloze č.1 této smlouvy. 

Objednatel zaplatí za zboží a služby do 30-ti dnů po doručení faktury a to ve výši 
odpovídající celé dodávce.  

Článek 6 
Záruční lhůty 

Záruční doba na veškerý dodaný HW je 60 měsíců. Od data vystavení faktury. Záruku lze 
uplatnit kdykoli v pracovní době na adrese provozovny dodavatele – Žižkova 498, Trutnov.   

Závady lze hlásit a technickou podporu poskytujeme na telefonu +420 774 018 889 a e-

mailu trutnov@czc.cz. Případně je možno obrátit se přímo na technickou podporu výrobce 
daného HW.  

Článek 7 
Ustanovení společná a závěrečná 

Otázky v této smlouvě neupravené se řídí Obchodním zákoníkem a Autorským zákonem 
v jejich platném znění.  

Změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami 
odsouhlasenými dodatky.  

Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující 
se k předmětu smlouvy.  

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá stana obdrží po 
jednom.  

Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

 

Příloha č. 1: Nabídka společnosti Skycom s.r.o. z 28. 11. 2018 

 

…………………………    ………………………… 

Za objednatele, Ing. Vladislav Sauer - ředitel    za dodavatele, Petr Popelka - jednatel 

 
V Trutnově dne……………                       V Trutnově dne…………… 

mailto:trutnov@czc.cz


Příloha č. 1: 

Předmět dodávky zboží  

 1ks Cisco SG350XG-24F Refresh, P/N: SG350XG-24F-K9-EU-RF 
(Managed Stackable Switch - 24 portů - L3 - řízený; 60M záruka) 
Cena bez DPH, včetně poplatků: 32 290,- Kč (39 071,- Kč včetně DPH a poplatků) 

 3ks Cisco SG350X-48, P/N: SG350X-48-K9-EU 
(48-port Gigabit Stackable Switch; 60M záruka) 
Cena za 1 ks bez DPH, včetně poplatků: 18 834,70 Kč (22 790,- Kč včetně DPH a poplatků) 
Cena celkem za 3 ks bez DPH, včetně poplatků: 56 504,10 Kč (68 370,- Kč včetně DPH a 
poplatků) 

 


