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Smlouva o dílo
(podle občanského zákoníku)

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Smetanova 168
672 01 Moravský Krumlov
IČ - 49438875 (objednavatel)

a

TSX networking - Tomáš Sobol
Slunečná 1509
672 01 Moravský Krumlov
IČ - 696440391 (zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je rekonstrukce sít'ových rozvodů na učebně č. 11, Smetanova 169, 672
01 Moravský Krumlov (26 portů) a nákup stojanového rozvaděče dle platných norem a
technické specifikace (příloha č. l).
Jedná se o demontáž stávajících rozvodů a montáž nového zařízení a sít'ových rozvodů.

II. Cena a způsob placení

Konečná nejvýše možná cena za zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, bude činit
111 021,- Kč (Stojedenácttisícdvacetjednakorun). položkový rozpis (příloha č. l) je součástí
smlouvy.
Platební podmínky: po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Splatnost

faktury je 21 dní a bude uhrazena formou převodu finančních prostředků
na účet zhotovitele.

III. Termín provedení a předání

Termín plnění rekonstrukce sítových rozvodů je do 08.09.2017.
Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění dle odst. l tohoto
článku a to zejména při zvýšení rozsahu díla, nebo pokud nastanou okolnosti vyšší moci
bránící včasnému provedení díla.



K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. V případě nedodržení termínu
zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 200,- kč za každý den
prodlení. Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, které zabraňující užívání díla k
jeho účelu, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad
nese zhotovitel, smluvní pokuta ve výši 200,- kč za každý den z prodlení se účtuje jako by
dílo nebylo zhotoveno.

IV. Záruka, odstranění vad

Záruka je doživotní na aktivní prvky - switch HP 1920 48G, SOLARIX záruka na systémové
řešení a komponenty - 30 let a 5 let je záruka na ostatní komponenty.
Pakliže objednavatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady způsobené prací
zhotovitele narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně
(včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 15
dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.

V. Závěrečné ustanovení

Zúčastněné strany svým podpisem prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a
dobrovolně, nikoliv pod nátlakem. Tato smlouva o dílo je zhotovena ve dvou stejnopisech,
z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.
Smlouva může být měněna a doplněna pouze písemnými dodatky.
Souhlasím s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu
k informacím.

V Moravském Krumlově dne ..E'.
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Ltsx TSX networking - Tomáš Sobol
Slunečná 1509, 672 01 Moravský Krumlov

Tel.: +420 777 878 660,+420 511 111 753, www.tsx.cz

položkový rozpis nabídky

Kabel Solarix CAT6 STP LSOH-FR

triton 19" stojanový rozvaděč 45U/800x1000 RMA-45-A81-CAX-

Al
Drobný instalační materiál a mat. k rozvaděči

Patch panel Solarix CAT6 STP černý 1u SX24-6-STP-BK

RAB-VP-X02-A1:TRITON Vyvazovací pa nel 1U jednostra nná plastová
lišta
Box na omítku pro zásuvku bílý 80x80x41mm

Zásuvka Solarix CAT6 STP 2 x RJ45 pod omítku bílá

Kabely STP Cat 6 1rn

Kabely STP Cat 6 2m

Napájenído Racku 1U 8 zásuvek

HPE 1920 48G Switch; JG927A

Kopos Parapetní kanál PK 140x70

Kopos Parapetní kanál PK 110X70

PřIslušenstvi k parapetním žlabům

Lišty 20x20,40x20

Měřenla certifikáty sítě

Hodinová sazba - práce - instalace sitě a deinstalace staré kabeláže

Částka

500 m 15,00 7500,00

1 ks 15490,00 15490,00

1 3000,00 3000,00

2 ks 2490,00 4980,00

2 ks 250,00 500,00

13 ks 79,00 1027,00

13 ks 255,00 3315,00

26 ks 72,00 1872,00

26 ks 82,00 2132,00

1 ks 950,00 950,00

2 ks 14290,00 28580,00

10 brň 380,00 3800,00

8 brň 250,00 2000,00

1 1200,00 1200,00

1 1000,00 1000,00

1 1500,00 1500,00

65 hod. 495,00 32175,00

111021,00


