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SMLOUVA O DÍLO

é.3512021

uzavřená podle 1746 odst.§ 2. zákona č.89/2012 Sb. občanskéhozákoníku

mezi smIuvnimi stranami

!.

Smluvní strany

í. BusinessGom a.s.

DlČ:
lČ: 274

CZ 274

26 653

26 653

se sídlem : Dobrušská 179711,147 00Praha 4

zastoupená: Michalem Parkosem, členem představenstva

bankovníspojení: Česká spořiteIna, Praha 4, č.ú.101020369/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka10552

jen(dále ,,zhotovitel") na straně druhé

2. Národní lékakká knihovna

DtČ:
lČ: 00023825

není plátcem DPH

se sídlem: Sokolská 1791154, 121 32 Praha2

zastoupená: ředitelkou PhDr. Helenou Bouzkovou, Ph.D.

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

uzavřely nížeuvedenéhodne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Předmět

' ll'
plnění

;

1. Předmětem plnění je dodávka a instalace lP komunikačníhosystému Mitel MiVoibe MX-ONE

(dále jen KS) dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy. Dodávka je součást

investičníakce,,NLK Praha - nákup telefonní ústředny -2020" SMVS č.135V051002004.
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l/ lll.

Il .n Způsob, termín a místo plnění

1. zhotovitel se zavazuje dodat objednateli kompletní funkčníks, včetně implementace a
zaškolení,

2. Dodávka KS, ukončeníprací, předání a převzetí díIa bude v termínu nejpozději do 4 týdnů od
podpisu smlouvy.

g. Místem plněníje sídlo objednatele.

lV.

Cena předmětu plnění a způsob úhrady

1. cena za předmět plnění byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši
263.3í9,- Kě bez 21% DPH, cena včetněDPH 3í86í6,-Kč.Cenová specifikace předmětu

plněníje uvedená v příloze č.1, ježje nedílnou součástítéto smlouvy.

2. Cena předmětu plnění byla dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, zahrnuje veškerénáklady
zhotovitele spojené s dodávkou a můžebýt změněna jen při změně daňovýcň předpisů nebo pó

vzájemně dohodě ve formě oboustranně stvrzeného dodatku k této smlouvě.

3. Objednatel je povinen uhradit cenu dílana základé faktury vystavené zhotovitelem po převzetí

předmětu plnění.

4. ObjednateI je oprávněn do odstranění případ ných závad faktury neproplácet.

5- LhŮta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručeníobjednateti. Faktura vystavená

zhotovitelem musímít náležitosti daňovéhodokladu dIe § 28 zákona č,235t20o4 sb:, o dani

z.Přidané hodnoty a dle ustanovení § 13a obchodního zákoníku. Pokud by faktura neobsahovala

Předepsané nebo správné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotovitéli k opravě čidoplnění.

Do doby obdrženínové faktury lhůta k jejímu proplacení neběží.

V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel spInísvou povinnost provéstdílo jeho řádným ukončením,zaškolenír?r uživatelůa
osob urČenýchobjednatelem pro obsluhu předánímzařízenía objednate|i včetně odstranění vad

a nedodělků, zjištěných při předánídíla,

2. Objednatel splní svújzávazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání díla.

3. Objednate! není povinen převzít nedokončenédíIo nebo jeho část. Dále není povinen dílo
převzít tehdy, pokud bude vykazovat vady nedodělky jehonebo bránící uživánínebo větší

množstvívad nebo nedoděIků nebránícíchužívání.
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4. Vady nedodělkya dodávky zařízenía montáže zjištěnépři přejímce, budou zaznamenány
v Předávacím protokolu. Tyto vady a nedodělky je zhotovitel poviňen odstranit v dohodnutém

termínu. Pokud tak neuČinÍ,má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě a zhotovitel je

povinen tyto náklady uhradit,

JestliŽe objednateI odmítne převzít,5, dílo sepíšíúčastnícpi řejímajícíhořízenízápis, v němž

objednatel uvede důvod nepřevzetí.

6: Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude

dílo, případně jeho část, připraveno k předání, kdy bude předávací řízenízahájeno a jak bude

Na základě tohoto oznámení jsou povinnyProbíhat. smluvní strany dohodnout časový postup

předání a převzetí díIa.

7. ZhotoviteI zabezpečík přejímacímuřízenízejména:

účastzástupců je-lia) svých dodavatelů, k řádnému odevzdání a převzetí nutná,

b) ÚČast svého zástupce přebíratzávazkyoprávněného z tohoto řízenívyplývající.

8. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem úplnéhozaplacení

dílaobjednatelem.

Vl.

Odpovědnost za vady

1. Záruéní jedoba 36 měsíců.

2. Záruénídoba na předmět plnění počínáběžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí

díla.

3. ZkuŠebníprovoz v délce 4 týdnů začínáběžet dnem předání celého díla. Po dobu zkušebního
provozu má objednavatel nárok na veškerézměny a nastavení zdarma

4. ObjevÍ-Ii se v prŮběhu záručnídoby vady díla, je zhotovitel povinen tyto vady dílaodstranit.

Vll.

Povinnosti objednatele a zhotovitele ,n

1. Zhotovitel odpov ídá za veškeréškody, které jeho činnostípři provádění díla vzniknou, a to

objednateli nebo třetím osobám. Veškeréškody, které vzniknou na díluaždo dne jel1o předání a
převzetí, jdou k tížizhotoviteIe.

2, NebezPeČÍškody přecházína zařízení ze zhotovite|e na objednatele okamžikem převzetí

zařízeníobjed natelem od zhotovitele

3. zhotovitelje povinen objednateli provést řádné zaškoleníobsluhy.
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Vlll.l/
Vyššímoc

1.1, Smluvní stranY.se_dohodly, Že po dobu působenívyššímoci se staví běh všechthůt v tétosmlouvě uvedených. Strana odvolávajícíse'n" urnikk'a půsonini-uvŠsimoci je povinnaO

o tétoskutečnosti neprodten_ě písemně vyrozumět druhou stranu. Rovněž je tak povinna učinit při zániku
vYŠŠm

k

Í oci, Strana do!§gná PŮsobéním vyššímocijepovinna provést maximátní opatření
k zamezení a odstranění Škodlivých naslóotů vyššiÉcai to i v součinnosti s druhou stranou.

2, VYŠŠmÍocí se rozumí mimořádné události e]a stavy, vzniklé a působícínezávisle na vůlia vlivu

apod,

smluvních stran po uzavření smlouvy, jako jsou příúníkatastrofa, válečný stav, zákonnástávka

IX.

Smluvní o"*rrr'T'úrok z prodlení

1, V PříPadě Prod|ení objednatete s úhradou faktury je
z Prodlení dle § 1nařízenívlády 163/2005 SPl kÉrým

zhotovitel

se mění

oprávněn

iařizenivlády

účtovatú

č.142t1994

rok

sb.,kteným se stanovívýšeúrokůz [rodlenía poplaitú . i,rooláni ňi,jd á|?anského zákoníku.

2, Pokud zhotovitel.nedodrŽÍ
99bu

plnění dohodnutou v článku lll tétosmlouvy, zaplatíobjednateli
zakaŽdý zaPoČat'ý kalendářníden prodtení smluvní fokutu ve rnýši 0,1 o/oz ceny díla.

3, Ujednáním o smtuvní pokutě

objednatele na náhradu škody.

dle předchozích odstavců tohoto článku nenídotěeno právo

X.

Požadavky oU;eanatle na záručniservis

1, veškeréporuchy nebo požadavky na servisní zásahy v průběhu
nahlásit na servisnídisPeČink(v Případě ženení řešeno samostatně

záruční

servisní

doby

smlouvou):

musíobjednatel

-
-
-

závěrečná

x!.

ustanovení

1-. Tato. smlouva je platná a ÚČinná dnem podepsání zástupci smluvních'l'YÝlllvl stran. Nedílnou součástí
této smlouvy je Příloha č.1

2, Smlouva mŮŽe biit měněna

dodatků podepsaných oběma

a dop!ňována po dohodě smluvních stran.formou písemných
stranami.

3, Tato smtouva je vYhotovena ve dvou vlýtiscích, z nichžkaždá strana obdžipo jednom
vyhotovení,
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4, VěciVv tétosm|ouvě neupravené se řídípříslušnýmiustanoveními občanskéhozákoníku
Vv platném znění.

5, Na dŮkaz souhlasu a Po dŮkladném přečtenípřipojujíoprávněnízástupci obou smluvních stran
svévlastnoručnípodpisy.

6. Smlouva nabYivá platnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Smlouva nabývá ÚČinnosti dnem jejího uveřejnění v informačnímsystému veřejné správy,

ktery slouŽÍ k uveřejňování smtuv podle zákona ě. 34ol2o15 sb., o zvláštníchpodmínkách

ÚČinnosti něktených smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o

registru smluv").

7?
Y Praze, dne 13.7.2021 v .fu., on 1_:!:zor,

orgie
podepsáno

: Michal Parkos

MichaI
em

uživatelem'
su] Icl název: CN =

M2
inessCom

Parkos

a.s.

C=CZO=

OU = 2

Parkos 2021.08.1211:17

34 +01'00'

BusinessGom,

parkos
a.s. Národní lékařská knihovna

člen

Michal

představenstva
PhDr. Helenou Bouzkovou, Ph.D.

ředitelka

Strana 5k“.



Příloha ě. 1 - technické specifikace předmětu plnění

POPIS
JĚPNWKA ME! “Flíšłš

Kč; C ENA
?ŠPSĚM

IF' komunikační systém mm Mívoíse mi!) o u: licence

MX-TS Syďém -základní systémová licence, virtual
kus

?p_p!ia!_c__e_ _ " _

1

MX.:TS
ISDN

hov,o1o,vý kanál kus 30

MX-TS User - licence uživatel (SlP, lP, analog, digitál,
kus 100

DECT, ME)

MX-T_§ SlP Trun\ (n1o GSM bránu) kus 2

komunikační systém MIG MiVoíco MX-DNE hardware

MX-TS Media GW Lite 3U, 5 volných pozic na karty,

věetně MGU2 - 4x |SDN3O, 128 HW Codecs, 2x LAN kus

10/100/1000, napájení 48V DC nebo 230V AC.

MX-TS ELU-34 - kaňa pro 32 analogových pobočekCL|P kus 2

kabelMDF 32 párů, 8m pro ELU34 kusELU-$;

Server a. ostatni hardware

server do racku 1U, HP DL20, 16G RAM, 2x íT CPU
kus

Xeon 4c

UC2000-VA-1 G IP GSM brána pro 1x SIM kus

čili telełonm' přístroje ?rm řady :Hmi

MitelMiVoice 6867i kus 7

Milel MiÝoice M685i- LCD přídavný panel kus

instalace

lnstalace, koníigurace, školení soubor

u 9

Il 3616K
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