
Smlouva o dílo podle §2586 a následující Občanského zákoníku

Mateřská škola Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Chobotská 1757
Chobotská 1757, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
IČ: 43754104
jednající: Bc. Šárka Severová. ředitelka
(dále je ,,objednatel")

a

firína: COMFIS s.r.o.
se sídlem Hradišt'ská 857, Buchlovice 68708
lČ: 26940116
DIČ:CZ26940116
jednající: Mgr. Lukáš Chudík, MBA
(dále je ,,zhotovitel")

uzavírají dle §2586 a následujícího zákona Č.89/2012 občanského zákoníku. tuto smlouvu o dílo,
kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětení smlouvy a
objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení ceny za jeho provedení a obě smluvní strany
se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

I. Předmět díla

l. Předmět díla je dodávka a instalace vstupního bezpečnostního systému SAFY2 pro budovu
Mateřská škola Brandýs n. L.-Stará Boleslav, dle cenové nabídky č. NP21000055 ze dne
30.03.2021. Předniětem plnění je dodání základní sady SAFY2 Ful1+.

2. Provedené práce budou zahrnovat
a. dodávka zařízení dle cenové nabídky č. NP21000055
b. montáž zařízení dle položkového rozpočtu nabídka č. NP21000055
c. instruktáž a zaškolení obsluhy zařízení v rozsahu 4 hodin

3. Dílo musí být provedeno v souladu s platnými norman]i a předpisy.

II. Doba plnění
1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu a

objednateli předmět díla na budově
31.10.2021.

za podmínek sjednaných v této smlouvě a předá
MŠ Brandýs n. L.-Stará Boleslav nejpozději do



III. Cena díla

l. Cena za zhotoveni předmětu smlouvy v rozsahu článku I. této smlouvy je smluvními
stranami dohodnuta dle nabídky zhotovitele č. NP21000055 ze dne 30.03.2021. Cena díla
celkem 32 545,49 KČ bez DPH, s DPH 21 % je 39 380,04,- KČ

2. Případně vzniklé vícenáklady budou osobně konzultovány a po potvrzení cenové nabídky
objednatelem budou realizovány a následně fakturovány dle platebních podmínek
sjednaných článkem IV. této snilouvy.

IV. Platební podmínky
l. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho provedení, tj.

předání díla objednateli, tj. po podpisu předávacího protokolu. Faktura
nejpozději do S-ti dnů po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je
doručení.

po dokončení a
bude vystavena
15 dní ode dne

V. Povinnosti zhotovitele z vadného plnění
l. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět smlouvy v době jeho odevzdáni objednateli.
2. Za vadu není považována obecná vlastnost systému.

VI. Záruka
l. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců, a to na bezplatné

odstranění vad, jež nebyly zjevné při převzetí díla a byly písemně oznámeny bez
zbytečného odkladu. Zhotovitel odstraní vadu dc 30 dnů od písemného oznámení.

VII. Další ujednání
l. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou se řídí

ustanoveními občanského zákoníku.

VIII. Závěrečná ustanovení
l. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
2. Smlouva je psána ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Obě dvě strany se dohodly. že do Registru smluv bude tuto smlouvu vkládat objednatel.
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