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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturálnI a investiční fondy
Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,

MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Smlouva o dílo

Odborné učiliŠtě Cvrčovice, příspěvková organizace
se sídlem: 691 23 CvrČovice, Cvrčovice č.p. 131
IČ: 60680300
zastoupená: ředitelka Školy
(dále jen "objednatel")

a

BOXED, s.r.o.
se sídlem: Praha 6 - Dejvice, VelflÍkova 4, PSČ 160 00
IČ: 27243842
čÍslo účtu:
zastoupený:

(dále jen "zhotovitel")

uzavÍrajÍ dle § § 2586 a následujÍcÍch Občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo

Dodávka předmětu plnění je realizována v projektu
a VOŠ II s názvem ,,OU a DM Cvrčovice -
Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016497).

v rámci výzvy Č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ
zkvalitnění odborného vzdělávání" (reg.

I. Předmět smlouvy o dílo a termín plnění
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede dodávku 10 ks notebooků Acer
TravelMate TMP259-M - Balíček Notebooky 15,6" Windows 10 Pro a objednatel se zavazuje,
Že řádně provedené dílo převezme a uhradí za něj sjednanou cenu. Baliček obsahuje: lOx Notebook
Acer TravelMate TMP259-M s 15,6", iZákladna 15, Classroom Management a synchronizace, Nápadníky
a 64 výukových scénářů, Doprava, instalace a zaškolení, Odborník z praxe, Rozšířená VIP záruka. V ceně
128.000,- KČ vC. DPH.
Dá|e se zhotovitel touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede dodávku 10 ks tabletů ONE
10 (NT.LEDEC.002) včetně Odborníka z praxe a 1 ks iZákladna 10. V ceně 76.890,- KČ vC. DPH.

II. Termín plnění
Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode 01/2020 a termín určený k dokončení díla je stanoven
do 31.1.2020 a zaŠkoleni odborníka z praxe do 28.2.2020. Dílo lze dokonČit i před termínem určeném
k dokončení, přičemž dokonČením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu
vC. kompletniho předání objednateli. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované
objednatelem.

III. Cena a platební podmínky
Celková a konečná cena za provedení díla dle bodu I. této smlouvy byla stanovena na základě nabídky
zhotovitele a je sjednána na 204.890,- kč vC. DPH. Cena zde uvedená zahrnuje veŠkeré náklady
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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.

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 vyprŠení 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 souhlasí bezvýhradně, opravdu a vážně, nejednají v tísni Či za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své vIastnoruční podpisy.

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

V Cvrčovicích dne: 3,1.2020

Odborňé učiliště Cvrčovice,
příspěvková organizace

Cvrčovice č.p. 131, 691 23 Cvrčovice
lČ: 606 80 300

ředitelka školy
objednatel

V Praze dne: 3.1.2020

BOXED, S;. r. O.
Velflíkova 4, i® 00 Pr

IČ: 2724384.?, Dic: CZ'7
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