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""" '.mouva o dílo
uzavrená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona

89/2012 (obcanský zákoník) mezi temito smluvními stranami:

1. objednatelem

Gymnázium Brno, Elgartova, príspevková organizace
Brno, Elgartova 689/3, PSC 614 00

bankovnÍspojenÍ: 174-99632621/0100

telefon: 545 573 423, 545 210 093
IC: 00558974
DIC: CZ00558974

Obch. rejstnk:

zastupuje ve vecech smluvnkh
Mgr. Petra Šperková

V(DS

a

2. zhotovitekm

verejná informacníslužba, spol. s r.o.
Pben, Farského 638/14, okres Plzen-mesto, PSC 326 00

bankovníspojení: Raiffeisenbank, 5046888001/5500

telefon: 377 457 330, 377 457 334,608 682 885
IC: 45330344

DIC: CZ45330344

Obch. rejstnk: Krajský soud v Plzni, oddd C, vložka 1561
zastupuje ve vecech smluvnth

Mgr. Eva Feketová - na základe plné moci

Clánek L

Predmet smbuvy
1. Predmetem této smbuvy je dodávka stravovacho systému
dle zadání objednatele; db tvorí soustava HW a SW
a souvisejCí technické a škokí práce a služby. Presná
specifikace dk je nedunou soucástítéto smbuvy a tvon'pn1ohu
C. 1.

Clánek JI.

Místo a termíny plnení

1. M&em zhotovenidk je provozovna objednatele na adree .
2. Povinnostiobjednatek budou splneny do 31.8.2019. Splneni
povinnostioznámí objed natel zhotovkeli pIse mne e-maikm.
3. Dlb bude dokonceno a predáno objednateli do 31.8.2019.
4. Pn nesplnení povinnostiobjednatek do terminu dle clánku
II., bod 2. této smbuvy pozbývá platnosti termín stanovený
v clánku II, bod 3 a budou po vzájemné dohode stanoveny nové
náhradní terminy pro povinnosti dle clánku II. Obe strany se
zavazuji, že projevísnahu a dobrou vuli pro nalezeni nejbližšho
možného termínu v rámci svých kapacitnCh možnosti. Tyto
nové termíny budou uvedeny v dodatku ke smbuve
podepsaném smluvnImi stranami,

Clánek IIL

Cena díla a pktebnIpodmInky

1. Celková cena dna, které je predmetem této smbuvy ciní

59 100,- KC bez DPH. K této cene se pn'pockává dph dle
platných sazeb v okamžiku uskutecnení zdanitelného plnení.
2. Po predánídk bude vystavena konecná faktura se splatnosti
do 14 dnu od jejho vystaveni.

Clánek IV.

Sankce pri nedodrženi podmínek smbuvy

1. Pn nedodrženiterminu splatnosti má objednatel povinnoš
zaplatit cenu dda navýšenou o úrok z prodlení ve výši 0,1%
z dosud neuhrazené ceny dda vcetne DPH za každý den
prodkni.
2. Pn nedodržení termínu dokonceni (predánÔ dk z viny
zhotovkek má objednatel právo požadovat slevu ve výši 0,1%
ze gednané ceny dk vcetne DPH za každý den prodkní.

Clánek V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel zajisti zhotovteli pWup na pracovište
k provedenívšech potrebných prací.

2. Objednatel zajistí osobní pNomnost Ci tekfon&u
dostupnost svého zástupce pro veci technkké po cebu dobu
instalace.
3. Objednatel zacne použhiat db podle návodu a pokynu
zhotovkek sdelených pn školení obduhy objednatele.

4. Zhotovkel je povinen provést instakcisvými pracovnky, kterí
mají pro provedenídk dostateäiou kvalhkaci.

5. Zhotovitelv plném rozsahu zodpovídá za bezpecnost prác
svých pracovnku po cebu dobu provádenidk.

6. Zhotovitel predá zprovoznený systém protokoláre
objednateli.
7. Prípadné další specifické povinnosti a podmínky pro zahájení
plnení dk jsou uvedeny v montážnCh lStech, které jsou
neddnou soucástitéto smbuvy.

Clánek VI.

Prechod vlastnictví a licencní ujednání

1. vIastnEtvi k ddu prechází na objednatele až po úplném
zaplacení dna.

2. LEencní ujednáni k SW je uvedeno ve všeobeaiých
obchodních podmínkách VIS, které jsou neddnou soucástitéto
smbuvy.

Clánek VII.

Uplatnování práva z vady a rešení reklamaá

1. Zpusob uplatnovánípráva z vady a zpusob rešení reklamací

jsou uvedeny ve všeobecných obchodnkh podmínkách VIS,
které jsou neddnou soucástítéto smbuvy.

Clánek VIII.

Záverecná ustanovení
1. V ostatním se tato smbuva mí príSlušnými ustanoveními

obcanského zákonku a ostatnkh právnrh predpisu.
2. Smbuva je sepsána ve dvou vyhotovenkh, z nrhž každá
strana obdrží jedno vyhotovení.
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3. Na dukaz souhlasu s ceým obsahem této smbuvy pnpojuji
smluvní strany své vkstnorucnípodpisy.
4. Smbuvu ke doplnovat pouze cdovanými pn1ohami
podepsanými obema smluvními stranami.
5. V prípade odstoupení od smbuvy bez udání duvodu nebo
nedodrženi ujednání smbuvy se objednatel zavazuje, že uhradí
náklady prokazatelne vynabžené na pmvádení dša ke dni
odstoupení.
6. Všechny spory vznikající z této smbuvy a v souvisbsti s ni
budou rozhodovány s konecnou pIatnostíu Rozhodcho soudu

prí HospodárSké komore Ceské repubhky a Agrární komolé
Ceské republiky podle jeho Rádu a Pravidel tremi rozhodci.

Za zhotovitele:

Mgr. Eva Nketová
na základe phé moci

V Plzni

Za objednatele:

'¢17"· ,S""

dne 20.5.2019 l' Mc

·rjZ
' mm

, rr ' , , - ,r;v; ' " " n.. . . , . ..
r

,



V( i" 'S

Príloha c. 1 SMouvy o dílo

L Spedfikaoe díla
1. Predmetem smbuvy je závazek zhotovitele realizovat:
Zavedeníterminábvého systému s potrebným softwarem.

IL Ro=h dodávky
1. Seznam dodávaných komponent a služeb:

Programové vybaveni

380-020100

330-002900

910-020412

990-080240

750-099800

800-093200
800-093390
860-001260

860-001280

800-089122

· R/dic/ moduly

· ov/ádán/terminá/u

· Stravné

· mod. výdej stravy ON-L/NES4

SW a HWterminály

· výdejn/tenniná/LOGlC vesa

· nap. zdr. zál. AWZ 333 12V/3A/7.2Ah

ostatní HWa SW komponenŠ'
· reproduktoiypro výdejn/m/sto

oživení a montáž

· piédrealizacn/návšteva
· pnpojenltenniná/ového systému
· neliStovaná kabeláž vC. práce MOP

· kabe/áž-ostah/nák/adyMOP

· koordinace zakázky




