
ÚMČ Žabovřesky

SMLOUVA č, f$,f?
Smlouva na zajištění technické podpory zpracování výsledků voleb do

Evropského parlamentu 24.- 25.05.2019

Číslo smlouvy dodavatele: 2193201068
Číslo smlouvy objednatele:

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 1746 odst. 2 Občanského
zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno - Žabovřesky
Horova 28
616 00 Brno
IČO: 44992785

- v zastoupení: Mgr. Lucie Pokorná, staro
- kontaktní osoby ve věcech technických:

Bankovní spojení:

2. Dodavatel:
T.S. Bohemia a.s.
Sladovní 103/3
779 00 Olomouc
IČ: 62304381 DIČ:CZ62304381

- v zastoupení, na základě pověření:
ího oddělení

- kon

Bankovní spojení:

i



ř *

II. Předmět plnění

Předmětem zakázky jsou služby ve smyslu zajištění pronájmu počítačového 
vybavení pro volby do Evropského parlamentu 24.- 25.05.2019, které spočívají:

1.1. V zapůjčení počítačů:
- 25 ks notebooků vhodných pro kancelářské aplikace s předinstalovaným 

OS Windows

1.1.1. Počítačového příslušenství sestávajících z:
- 25 ks klávesnic
- 25 ks počítačových myší

1.1.2. 25ks tiskáren se startovacím tonerem na min. 500 stran a k tomu 25ks 
kabelů, nutných pro propojení s PC

1.1.3. Pronajímatel se zavazuje dodat další 2 ks kompletních sestav popsaných 
v bodu 1.1. - 1.1.3 této smlouvy. Tyto netvoří předmět nájmu, budou 
uskladněny v prostorách sídla nájemce a použity pouze pro výměnu, pokud 
na některé části předmětu nájmu dojde k závadě, již nebude možno 
odstranit běžným zásahem do nastavení. Jinak se na tyto nadpočetné 
sestavy vztahují veškerá ostatní ustanovení této smlouvy, zejména části 
týkající se dodání, vrácení a případného poškození."

III. Místo plnění

ÚMČ Brno - Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

IV. Termín plnění

Termín předání předmětu plnění je dne 23.05. 2019 do 12.00 hod 
Termín vyzvednutí předmětu plnění je 29.5.2019 do 12.00 hod

V. Cena a platební podmínky

Celková cena veřejné zakázky je stanovena na základě cenové nabídky uchazeče ve 
výši:
Cena bez DPH: 37 250,- Kč
DPH 21 % činí: 7823 Kč
Celková cena s DPH: 45 073,- Kč

Lhůta splatnosti faktury bude činit 30 dnů po dni navrácení zapůjčené výpočetní 
techniky. Faktura bude objednateli doručena ve třech originálech.
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VI. Smluvní pokuty

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen
zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den
prodlení.
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a druhá strana
je povinna tuto smluvní pokutu uhradit do 14 dnů od obdržení vyúčtování. Totéž se
týká úroků z prodlení.

VII. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy,
zejména občanským zákoníkem a obchodními podmínkami. Dodavatel potvrzuje, že
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu veřejné zakázky, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k
bezchybnému splnění veřejné zakázky a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k provedení dodávky potřebné.
Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací dodávky budou řešeny dle platných
právních předpisů.
Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních
stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po
dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně
a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně
nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných
zástupců k vypsanému názvu organizace.
Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně
vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně
prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si
poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek
mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této
smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu
škody včetně ušlého zisku.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i dodavatel
obdrží po jednom vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
obou smluvních stran.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
příloha č. 1 - Položkový rozpočet
příloha č. 2 - Pověření zaměstnance

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: H S 1l0tú\ V Brně, dne: /




