SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ
SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
uzavřená v souladu s

1 746 odsí, 2 zákona č. 89/2012 Sh., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů
í.
Smluvní strany

Mateřská škola Beroun, Tovární 44, p.o.
se sídlem Tovární 44,266 01 Beroun
IČ:7Q974951
DIČ:
za níž jedná: Hana Štětková, ředitelka
č. ú.: 51 -4867050287/0100
(dále jen „objednatel46)
a
Zdeněk Řanda
Dolní Neřešíce 17
398 04 Neřešíce
Č.Ú.3427Q42/030Q
IČ: 46657193
DIČ: CZ6811091364
(dále jen Dodavatel)

1.

2.
3.
4.

H,
Předmět díla
Dodavatel se zavazuje, že pro objednatele na svůj náklad dodá a instaluje toto dílo:
„Rozšířeni počítačového vybavení (PC pro zástupkyni školy) a zabezpečení
vnějšího přístupu do sítě, nezbytné pro případ nouzového režimu školy66.
Náležitosti tohoto díla jsou uvedeny v Příloze ě. 1 této smlouvy (nabídka dodavatele).
Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit dodavateli
za jeho provedení cenu sjednanou v této smlouvě.
Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizací díla a že disponuje takovými
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Dodavatel buď provede dílo
osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením a na vlastní odpovědnost.
III.

Termín plnění
5. Dodavatel se zavazuje dodat a instalovat dílo dle této smlouvy do 30.9. 2021.
6. Dílo je provedeno jeho řádným dodáním, instalací a předáním objednateli v místě plnění:
Mateřská škola Beroun, Tovární 44

iv,
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Cena díla
7. Cena za provedení díla v rozsahu čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran v celkové
výši 57.608.30 Kč bez DPH. K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Tato
částka je limitní a zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s provedením,
předáním kompletního díla objednateli.
8. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude splatná na základě faktury. Splatnost
faktury je 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednatelem. Objednatel se

zavazuje kupní cenu zaplatit prodávajícímu na účet prodávajícího uvedený v článku I.
této smlouvy.

9. Objednatel je oprávněn konečné vyúčtování do dne jeho splatnosti vrátit dodavateli
v případě, že obsahuje nesprávné údaje či pokud předané dílo bude mít vady nebo
nedodělky.
10. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, není do doby odstranění všech
nedodělků v prodlení s úhradou doplatku.
V.
Záruka

11. Záruka na předmět díla je sjednána nejméně po dobu 24 měsíců. V případě, že budou
objednatelem po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má objednatel právo
uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s usí.
2099 až 2117 občanského
zákoníku.
12. Objednatel je povinen případné vady vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu
poté, kdy je zjistil
VI.
Společná a závěrečná ustanoveni
13. Dnem dodání, instalace a předání se dílo stává vlastnictvím objednatele.
14. Kontaktní osobou za objednatele je Hana Štětková, kontaktní osobou za dodavatele je
Zdeněk Řanda.
15. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, a předpisy souvisejícími.
16. Tuto smlouvu je možno upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnou formou
očíslovanými dodatky.
17. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží 1 a dodavatel 1.
18. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
19. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že ji
neuzavřely v tísni za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
20. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1;,, cenová nabídka".

V Beroune dne: 1.6.2021

Za dodavatele

Za objednatele
,/

Hana Štětková, ředitelka

Zdeněk Řanda OSVČ

Mateřská škola Beroun
Tovární 44

IšS

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
266 01 Beroun
IČO: 70974951 tel. 311 622 872
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Příloha č. 1: cenová nabídka

1

Název
Unifi •• WiFi přístupové body
Netgear Readynas 422
ASA 5506X - Firewal!
Licence VPN pro vzdálený přístup
Notebook
MS Office pro notebook
2x Rack, příslušenství + Swiích
kabel, lišty
Instalace
Celkem včetně DPH

Počet
2
1
1
1
1
1
1
1
1

J. cena
2
12
11
4
16

751,00
615,00
575,00
197,00
601,00

Celk. cena
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1 790,00 Kč
7 326,00 Kč
1 030,00 Kč
2 420,00 Kč

5
12
11
4
16

502,00 Kč
615,00 Kč
575,00 Kč
197,00 Kč
601,00 Kč

1 790,00
7 326,00
1 030,00
8 470,00

Kč
Kč
Kč
Kč

69 106,00 Kč

