
Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a nás|edujÍcĹch z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

a předpisů souvisejÍcÍch v platném znění
mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 61800, Brno-
Černovice

lČ: 60552255
DIČ: CZ60552255

(dále jen ,,Objednatel")

A

Zhotovitel:
Z-WARE s.r.o.
Řipská 20a, 627 00 BRNO
Spisová značka: C 109036 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 07597533
DIČ: CZ07597533

l. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je montáž a zprovoznění docházkového systému. Seznam
jednotlivých položek je uveden v Příloha č. 1 Cenová kalkulace - modernizace docházkového
systému pro Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, které jsou nedílnou
součásti této smlouvy.

2. Dílo obsahuje:
- dodávku všech potřebných komponentů potřebných pro provedeni díla
- uvedeni systému do provozu
- zaškoleni určených pracovníků uživatele v použNání sYstému

Il. Závazky Zhotovitele

Zhotovitel nainstaluje systém nejpozději do 31. prosince 2022. Vlastní termín instalace bude
upřesněn v předstihu, dle požadavků Objednatele.

Zhotovitel poskytuje záruku na komponenty systému po dobu 24 měsíců.
Záruční servis, pokud se nejedná o mechanické poškození nebo poškození způsobené vlivem
přÍrodních vlivů je bezplatný. Po uplynutí záruční doby přebírá zhotovitel pozáruční servis.
Všechny komponenty odpovÍdají technickým požadavkům na výrobky dle platných právních
předpisů.



Ill. Závazky Objednatele

Objednatel umožni přistup pracovníkům Zhotovitele do areálu za účelem instalace,
odzkoušeni a následného servisu na dobu nezbytně nutnou.

Zaplatí faktury vystavené po předání plně funkčního systému.
Objednatel umožní zřľzení vzdálené správy, v případě potřeby pro nastaveni či přenastavení
programu.

IV. Cenové podmínky

Celková cena docházkového systému činí: 190.285,- KČ bez DPH, tj. 230.245, - KČ s DPH.

Ceny jednotlivých položek i celých systémů jsou rozepsány Příloha č. 1Cenová kalkulace-
modernizace docházkového systému pro Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková
organizace, které jsou nedílnou součástítéto smlouvy.

V. Odpovědné veřejné zadávání

Důstojné pracovní podmínky:
Dodavatel prohlašuje, že při realizaci plnění bude dodržovat veškeré pracovně-právní
předpisy (a to zejména, nikoli však výlučně, předpisy upravujki mzdy zaměstnanců, pracovni
dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkajIcí se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ,tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 453/2004 Sb., o zaměstnanosti ve
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám , které se na realizaci plněnítéto smlouvy
podňejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně
zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Férové vztahy v dodavatelském řetězci
Dodavatel zajistí včasné a řádné plnění ňnančnich závazků vůči poddodavatelům, kdy za
včasné a řádné plnění se povážuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavených faktur za
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Dodavatel se dále zavazuje přenést totožnou
povinnost do dalších úrovně dodavatelského řetězce.

Ekologicky šetrné řešenía cirkulární ekonomika
Dodavatel se zavazuje dodržovat všechny zásady ochrany životního prostředí a vzniklý odpad
při realizaci plněni bude v maximální míře tříděn pro zpětné využití.



VI. Platební podmínky

Systém bude Objednatelem uhrazen na základě daňových dokladů - faktur vystavených
Zhotovitelem na základě funkčních celků. Splatnost faktury bude 14 dníod doručenifaktury
Objednateli.

Po zaplacení faktur se stravovacího systém stává majetkem Objednatele.

Případné další nutné komponenty a montážní práce, které by bylo potřeba v průběhu
instalace připočítat - budou konzultovány s vedením a v případě jejich nutnosti bude
připraven dodatek smlouvy.

VI. Ostatní ujednáni

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v Registru smluv.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídI se právní vztahy občanským
zákoníkem. Všechny případné změny a doplňky musí mít písemnou formu a budou řešeny
dodatkem této smlouvy.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.
Smlouva má dvě strany a jednu přílohu, je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
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