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Smlouva o dílo

Odborné učiliště CvrČovice, příspěvková organizace
se sídlem: 691 23 Cvrčovice, Cvrčovice Č,p. 131
IČ: 60680300
zastoupená: RNDr. Milada Kussak Hôklová, ředitelka školy
(dále jen "objednatel")

a

COMFOR STORES a.s.
se sídlem: 624 00 Brno, Běly Pažoutové 742/1
IČ: 26290944
číslo účtu:
zastoupený' Ing Stanislavem Hežou, předsedou představenstva

Ing. Daliborem Havlem, na základě plné moci
osoba oprávněna jednat ve věcech technických a ve věcech dodávky:
Ing. Dalibor Havel, tel. +420 603 874 424, e-mail:
zapsaný v OR vedeném Krajskýní soudeni v Brně, vložka 3771, oddíl B
(dále jen "zhotovitel")

uzavÍrajÍ dle § 631 a následujíckh ObCanského zákoníku tuto smlouvu o dílo

Dodávka předmětu plnění je realizována v projektu v rámci výzvy Č. 02_ 16_035 Šablony pro SŠ a VOŠ
s názvem ,,Zkvalitněni odborného vzdělávání na Odborném učilišti Cvrčovice" (reg č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005140).

L Předmět smlouvy o dílo a termln plněni
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede dodávku 3ks notebooků Leňovo
V330 (p/n: 81AXOOQECK) a objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a uhradí za
něj sjednanou cenu.

II. Termín plnění
Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode 06/2019 a termín určený k dokončení je stanoven
na do FO-ti dnů od podpisu smlouvy. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž
dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vC. kompIetniho předáni
objednateli. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované objednatelem.

III. Cena a platební podmínky
Celková a konečná cena za provedeni díla dle bodu I. této smlouvy byla stanovena na základě nabídky
zhotovitele a je sjednána na 50 970 KČ. Cena zde uvedená zahrnuje veškeré náklady potřebné k
realizaci díla. Platba proběhne bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy do
30-ti dnů od předání díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.
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IV. Odpovědnost za vady
Záruka na veškeré dodávky materiálů je poskytována v délce 24 měsíců, objednatel je povinen
reklamovat díla co nejdříve od jejich vzniku, nejpozději ovšem do data vypršeni záruční doby. Zhotovitel
neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu díla nebo provozem v nevhodných
podmínkách nebo při zásahu třetí osoby Či vyšší moci. Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem
převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované vady odstranit na své náklady.

V. Závěrečná ujednání
Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech a každý z účastníků obdrží 1 vyhotoveni. Platnost této smlouvy
je stanovena datem předání díla, přičemž i po tomto datu zůstávajÍcÍ v platnosti záruční doby na
jednotlivé provedené práce a použité komponenty zhotovitelem, Smluvní strany prohlašuji, že s
obsahem tohoto dokumentu souhksi bezvýhradně, opravdu a vážně, nejedndjÍ v tisni Či za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své vlastnoručnI podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv
ve smyslu zákona Č.340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejněni v souladu se zákonem
,,Odborné učNště Cvrčovice, příspěvková organizace",

V Cvrčovicích dne 24, 6. 2019

Odborné učlllště Cvrčovice,
příspěvková organizace

Cvrčovice Čf 131, 691 23 Cvrčovice
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RNDr. Milada Kussak Hôklová, ředitelka Školy
objednatel

V Karviné dne 24. 6. 2019

podepsal Ing Dabbor Havel

Ing. Dalibor Havel, na základě plné moci
zhotovitel
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