
Účastnická smlouva

„Dodavatel výpočetní techniky pro Střední školu logistiky a chemie, Olomouc, 
U Hradiska 29 s požadavkem na poskytování náhradního plnění"

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi 
smluvními stranami:

1. smluvní strana
Jméno: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29
Sídlo: U Hradiska 29, 779 00 Olomouc
IČO: 00845337
DIČ:
zastoupena: PaedDr. Daruší Mádrovou, ředitelkou školy
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bc. Zdenka Adámková, ekonom školy 
telefon: +420 724 377 571 
e-mail: adamkova@sslch.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc, č. ú. 40632811/0100
(dále jen „Objednatel")

a

2. smluvní strana

Obchodní firma/jméno: 
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupen(a/o): 
Spisová značka:

Bankovní spojení: 
Email:
Telefon:
(dále jen „Dodavatel")

MANLOMKA s.r.o.
Slovenská 2868/33a, 733 01 Karviná - Hranice
27834425
CZ27834425
Ing. Davidem Lamichem, Ph.D. jednatelem 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložka 30875 
ČSOB, a.s. č.ú. 269758711/0300 
kubalikova@scentre.cz
+420 778 234 015
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3. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neuvedená touto smlouvou se řídí 
Rámcovou smlouvou a platným právním řádem České republiky, zejména 
pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.2. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a Rámcové smlouvy mají 
přednost příslušná ustanovení účastnické smlouvy.

4. UJEDNÁNÍ O CENĚ ZBOŽÍ

4.1. Cena zboží je stanovena ve výši uvedené v příloze č. 2 Rámcové smlouvy.

4.2. Cena sjednaná v čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy je cenou konečnou a závaznou a 
Dodavatel není oprávněn tuto částku překročit. Sjednaná cena zboží zahrnuje 
veškeré a konečné náklady spojené s plněním.

4.3. Splatnost ceny, způsob fakturace, náležitosti faktur a ostatní ustanovení týkající 
se ceny zboží a platebních podmínek jsou upraveny v čl. 7 Rámcové smlouvy.

4.4. Cena sjednaná v čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy je stanovena na základě ceníku 
uvedeného v příloze č. 2 Rámcové smlouvy. Tato cena je cenou konečnou a 
závaznou a Dodavatel není oprávněn tuto částku překročit. Sjednaná cena 
zboží zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené s plněním.

4.5. Splatnost ceny, způsob fakturace, náležitosti faktur a ostatní ustanovení týkající 
se ceny zboží a platebních podmínek jsou upraveny v čl. 7 Rámcové smlouvy.

5. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, PODMÍNKY REKLAMACE

5.1. Dodavatel odpovídá za výkon všech činností a plnění závazků dle této smlouvy 
s veškerou péčí řádného hospodáře.

5.2. Dodavatel poskytuje na dodané zboží dle této smlouvy záruku za jakost 
sjednanou po dobu uvedenou v čl. 8 Rámcové smlouvy ode dne předání a 
převzetí zboží Dodavatelem Objednateli.
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7.10. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této 
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7.11. Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.
Příloha č. 1 - Oprávnění zaměstnanci Objednatele 
Příloha č. 2 - Kontaktní osoby Dodavatele

2 9 -v- 2017

V Olomouci dne 23. 11.2017

-i-

.a 29

Střední škola logistiky a chemie, 
Olomouc, U Hradiska 29 
PaedDr. Daruše Mádrová

MAŇLOMKA s.r.o.
Ing. David Lamích, Ph.D. 
jednatel

ředitelka školy
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Příloha č. 2
Kontaktní osoby Dodavatele

Bc. Zdenka Adámková — email: adamkova@sslch.cz, tel. +420 723 ill 571
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