
Smlouva je uzavřena elektronicky

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen "občanský zákoník")

SMLOUVA O DÍLO Č.: 62-2-7585/2021

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Česká republika Obchodní ňrma: AUTOCONT a.s.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Sídlo: Hornopolní 3322/34
Zubatého 685/1, 614 00 Brno 702 00 Ostrava

Zastoupená: plk. Ing. jiří Pel ikán Statutární orgán:
ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Kontaktní osoba:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl B, vložka 11012

Bankovní spojení čnb, pobočka Brno Bankovní spojeni:
Číslo účtu: 10039881/0710 ČÍslo účtu:

IČO: 70884099 IČO: 04308697
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DIČ: CZ04308697
OS: ybiaiuv DS: ctb7phe

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedeni díla:

Specifikace díla:
POWEREDGE R320 PROSUPPORT AND NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SERVICE 1 Year
(29 05 2021 - 20 04 2022) 2ks - Service Tag: DBKCG42, FCKCG42

POWEREDGE R715 PROSUPPORT AND NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SERVICE 1 Year
(29.05.2021 - 22.04.2022) 2ks - Service Tag: FNKCG42, 4PKCG42

Cena díla bez DPH: 58 460,00 Kč
DPH 21% 12 276,60 Kč

Dodací lhůta: 29.05 2021 Cena včetně DPH: 70 736,60 KČ
Záruční doba: 12 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem, veškeré vady je zhotovitel povinen ve lhůtě do 30

dnů od nahlášeni vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvnl strany v reklamačním protokolu jinak.
Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem: 70 736,60 Kč

Místo plněni: sídlo objednatele
Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturu zašle zhotovitel v 1 vyhotoveni a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu objednatele. Splatnost
faktury je 21 dní od doručení do sÍdla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.

IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodržení termínu splnění předmětu plnění ze strany zhotovitele nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním
vad díla dle ČI. ||. se sjednává smluvnÍ pokuta ve výši 0,05% z ceny vC. DPH předmětu plněni za každý, byt' i započatý den prodlení,
a to až do dodání předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
2. Při nedodrženi termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat Úrok z
prodlení za splněni podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.
3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu.
Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle sm|uvrlÍ pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského
zákoníku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. SmluvnÍ strany tím potvrzuji, že přistupuji na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským
zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů-



2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dném jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních
podmínkách účinnosti některých smluv, uvekjňovánl těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru
smluv k uveřejněni ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobnl údaje stran před odeslánIm budou anonymizovány v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského padamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27,
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařIzeni o ochraně osobních údajů).
4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.

Přílohy: 1. Plná moc

V Brně, dne V dne

plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel Hasičského záchranného sboru jihomoravského kraje AUTOCONT as.



AUTOCONT
PLNÁ MOC

Zmocnitel: AUTOCONT a.s.

se sídlem: Hornopo|nj 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 04308697

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 11012

Zmocněnec:

funkce:

trvale bytem:

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc k

· Jednání se třetími stranami, uzavíránÍ smluv se třetími stranami a přijjmánÍ objednávek učiněných
těmito třetími stranam j, pokud předmětem těchto právních jednání bude dodávka zboží nebo služeb
Zmocnitele těmto třetím stranám v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu Zmocnitele, a
to v celkové výši plnění do 1 000 000 KČ bez DPH nebo ekvivalentu v jiné měně v každém jednotlivém
případě.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony s výše uvedeným souvĹsejÍcÍ, zejména přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti, účastnit se jednání s třetími stranami atd.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021. K zániku této plné moci dojde též ukončením
pracovního poměru Zmocněnce ke Zmocniteli.

Zmocnitel je oprávněn tuto plnou moc kdykoliv odvolat.

Zmocněnec není oprávněn udělit v rozsahu výše uvedeného zmocnění nebo jeho části další plnou moc.

V Brně dne

AUTOCONT as. AUTOCONT a.s.

výše uvedené zmocnění bez výhrad přijímám a současně potvrzuji, že jsem obeznámen s interními pravidly
Zmocnitele týkajichni se jednání za společnost a zavazuji se tato pravidla dodržovat a jsem si vědom následků
plynoucích z porušenitěchto pravidel.

VBrněd"

AUTOCONT a.s., IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, Tel.: "420 910 971 111

www.autocont.cz
www.autocont.sk


