
Smlouva o dílo

evidovaná v Veletrhy Brno a.s. pod číslem 2018 - 1384

dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

Kupující:

Veletrhy Brno, a.s.
se sídlem Výstaviště 1, Brno PSČ 603 00 
IČ :25582518 
DIČ: CZ 25582518
jejímž jménem jednají Ing. Jaroslav Rubeš, pověřený člen představenstva 
společnost zapsána v OR, vedeným u Krajského soudu v Brně, odd. B, vlož. 3137 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 340 1803/0300
Zaměstnanec pověřený k jednání o plnění smlouvy:
Bc. Martin Kašpar, vedoucí odboru informatiky

(dále jen "objednatel")

Prodávající:

GC Systém,a.s.

se sídlem: Špitálka 41 a Brno 60200 
IČ 64509826
DIČ: CZ64509826
jehož jménem jedná předseda představenstva Libor Dvořáček 
společnost zapsána v OR, vedeným u KS Brno odd.B vložka 1927 
Bankovní spojení: KB Brno město 
Číslo účtu: 7223040247/0100
Zaměstnanec pověřený k jednání o plnění smlouvy: Tomáš Haných 

(dále jen „zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného tuto kupní smlouvu:

A



Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel se zavazuje se provést instalační práce, které jsou předmětem smlouvy v množství, 
dodacích lhůtách a za dalších podmínek stanovených touto smlouvou.

1.2. Objednatel se zavazuje způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou uvedené zboží 
převzít a uhradit sjednanou kupní cenu ve stanoveném termínu.

II.

Předmět smlouvy 1

2.1. Předmětem smlouvy je instalace a konfigurace HW zařízení, v rozsahu uvedeném v příloze č. 
1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III.

A



IV.

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen splnit předmět smlouvy v rozsahu podle čl. 2.1. dle v příloze č. 1 do 40 
dnů od dne podepsání této smlouvy. Místem plnění je Výstaviště 1, Brno PSČ 603 00.

4.2. V případě, že objednateli nebude poskytnuta včas následující součinnost, doba plnění 
předmětu smlouvy se posune o dobu prodlení objednatele v součinnosti:
Objednatel zajistí odpovídající prostory a síťové propojení a přístup technika k technickým 
prostředkům a určí technicky kvalifikovanou kontaktní osobu s dostatečnými pravomocemi pro 
rozhodnutí ve věci realizace dodávaného předmětu smlouvy.

\

VI.

Sankce a smluvní pokuty

6.1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty dodání, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zakázky za každý den prodlení.

6.2. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit prodávajícímu úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VII.

Závěrečná ustanovení

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou stanoveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. O použití obchodního zákoníku se smluvní 
strany dohodly v souladu s jeho ustanoveními.

7.2. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemného, očíslovaného dodatku 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva 
stejnopisy.

7.4. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

č. 1 - Instalační práce konfigurace

7.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.



„Tato sm louva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštn ích podm ínkách účinnosti 
některých sm luv, uveře jňování těchto  sm luv a o registru sm luv, v  platném  znění, v registru sm luv."

  




