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SMLOUVA O DÍLO č. 202001 
 
 uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 

 
 

I. Smluvní strany a pověření 
 
Objednatel: 
  
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, 

Filosofská 3,  
se sídlem Filosofská 1166/3, 142 00 Praha 4 
 
Zastoupen: PaedDr. Václava Mašková, ředitelka školy 

IČO:  60435917 
 
 

Zhotovitel: 
 
DPNETCZ, spol. s r.o. 
se sídlem Hálkova 1690, Česká Lípa 470 01 
zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem – oddíl C, vložka 38792 
 

 
Zastoupen:  David Peška, jednatel společnosti 
IČO:   05687993 
DIČ:   CZ05687993 
Bank. spojení:  Fio banka, a.s. 
Č. účtu:  2901133790/2010 
GSM:   +420 722080709, e-mail: peska@dpnet.cz 

 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 
1.  Předmětem smlouvy je dodávka výpočetní techniky, dvacet pět kusů notebooků instalace OS, instalace 
MS Office 2019, nastavení aplikací a připojení do domény. 

 
2.  Předmět díla bude dodán: Filosofská 1166/3, 142 00 Praha 4 
  
 

III. Plnění smlouvy 
 

1.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
2.  Zhotovitel dodá předmět díla do 9.10.2020. 

 
3.  Smlouva je ze strany zhotovitele splněna dodáním notebooků na adresu školy. 
 
4.  Zhotovitel se zavazuje poskytnout na zboží i na provedené dílo záruku 24 měsíců. 

 
 

IV. Cena, placení a fakturace 
 
1.  Cena dodávky činí: 441 775,01 Kč s 21% DPH, 
 slovy: (čtyřistačtyřicetjednatisícsedmsetsedmdesátpětkorunčeských a jeden haléř). 
 

2.  Platba celkové částky bude provedena po kompletní dodávce tabletů a příslušenství. 
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V. Povinnost objednatele 

 

1.  Objednatel se zavazuje zboží převzít podle čl.II odstavec 1 a zaplatit smluvní cenu podle článku IV. této 
smlouvy. 
 
2.  Objednatel se stává vlastníkem zboží dnem uhrazení veškerých závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z 
této smlouvy. Do této doby není oprávněn převést vlastnictví ke zboží, podle této smlouvy na třetí osobu. 
Nezbavuje se však odpovědnosti za škody vzniklé zhotoviteli na předmětu smlouvy počínaje dnem předání. 
 

3.  Případné reklamace je objednatel povinen zhotoviteli zasílat písemně. 
 
 

VI. Povinnost zhotovitele 
 
1.  Po dobu záruční lhůty 24 měsíců bude bezplatně provádět opravy závad prokazatelně vzniklých jeho 

vinou. Závady způsobené neodborným zásahem, nedodržením zásad pro užívání nebo zásahem třetích osob 
či z důvodu vyšší moci (např. živelná pohroma katastrofa, krádež ap.) budou odstraněny pouze na náklady 
objednatele. Povinnost zhotovitele provádět záruční opravy vzniká dnem uhrazení veškerých finančních 
závazků objednatele vůči zhotoviteli. 
 
2.  Záruka podle předchozího odstavce začíná běžet dnem předání zboží. 
 

3.  V případě prodlení s úhradou dlužných závazků objednatele vůči zhotoviteli je ten oprávněn: 
 
- zakázat objednateli užívání předmětu smlouvy 
 
- žádat po objednateli vydání předmětu smlouvy 
 
4.  Případně další doklady o zboží (atesty apod.) dodá zhotovitel objednateli jejich odesláním popř. předáním 

objednateli, nejpozději, do 7 dnů po úplném uhrazení všech závazků objednatele vůči zhotoviteli vyplývající 
z tohoto smluvního vztahu. Místem je sídlo objednatele.  Nebezpečí ztráty v případě doručování nese 

zhotovitel. 
 

VII. Smluvní pokuta 
 

1.  V případě nedodržení termínu dodání zboží je zhotovitel povinen uhradit penále ve výši 0,05% z ceny 
nedodaného zboží za každý den prodlení s dodáním zboží. 
 
2.  V případě prodlení s úhradou konečné faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení až do doby uhrazení faktury. 
 
 

VIII. Další ujednání 
 
1.  Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných dodatků, ve kterých si 
prodávající vyhrazuje právo změny termínu plnění a případně i ceny díla. Dodatky budou platné jen, budou-li 
řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
2.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích a obsahuje 3 listy a 6 listů cenové nabídky. Obě strany 

potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu 
přečetly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
V Praze dne 16. září 2020 
 
 

                 
 

         Objednatel                                                      Zhotovitel     
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