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SMLOUVA o DÍLE

Objednatel: Základní škola, Praha 10, Kutnohorská

se sídlem: Kutnohorská 36

zastoupené: Mgr. Miroslavem Ferklem

IČ: 70926280

DIČ:

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel: GESTO COMPUTERS, spol s.r.o.

se sídlem: Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9

zastoupená: ' “' '

IČO: 48034711

DIČ: CZ48034711

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu :

1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

Závazek Zhotovitele realizovat komplexní dodávku zařízení, programů a služeb

Objednatele podle specifikace V Příloze I, vrámci projektu sreg.č.

CZ.O7.4.67/0.0/0.0/16_O39/0000550. (dále jen „zboží“) a převést na Objednatele

vlastnické právo k tomuto zboží a závazek Objednatele zaplatit za toto zboží kupní cenu

dle této smlouvy.

2. Dodání zboží a doklady ke zboží

Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli provede činnosti a dodávky podle článku 1.1.

V termínech a cenách uvedených V této smlouvě.

Termín provedení prací:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dodávku zboží podle specifikace v Příloze I

nejpozději do 28.06.2018.

Dokladem o předání díla Objednateli bude dodací list na podepsaný oběma smluvními

stranami ( potvrzený daňový doklad může po dohodě nahrazovat dodací list ).
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2.4.

3.1.

3.2.

3.4.

4.1.

5.1.

6.1.
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Při předání zboží předá Zhotovitel Objednateli následující doklady vztahující se ke

zboží :

— dodací list ( případně nahrazen daňovým dokladem)

- fakturu ( daňový doklad)

— souhrnný záruční list ( pokud není již uvedeno na daňovém dokladu )

3. Cena zboží

Cena díla uvedeného v bodu 1.1. této smlouvy je specifikována V Příloze I a činí:

144.450,-Kč bez DPH,

30.334,50 Kč DPH ve výši 21%

174.784,50 Kč včetně DPH

Slovy:

=Stosedmdesátčtyřitisícsedmsetosmdesátčtyřikorunapadesátha|éřů=

. V této ceně je zahrnuta cena zboží včetně DPH, jeho doprava do místa plnění (tj. do

sídla Objednatele), dále služby popsané V Příloze I.

Sazba daně z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována Objednateli V platné

zákonné výši.

4. Záruka a záruční servis

Na celé dílo poskytuje Zhotovitel záruku V délce 36 měsíců.

5. Platební podmínky

Platba za dodávku zboží podle Přílohy 1 bude Objednatelem provedena V Kč na základě

faktury vystavené Zhotovitelem, se splatností 21 dnů od jejího doručení Objednateli.

Faktura může být vystavena až po řádném převzetí dodaného zboží ze strany

Objednatele. Zálohu Zhotovitel nevyžaduje. Objednatel akceptuje dílčí fakturaci po

jednom měsíci podle odsouhlasené soupisky vykonaných prací a spotřebovaného

materiálu.

6. Ochrana informací

Každá ze smluvních stran je povinna zachovávat ve vztahu k třetím stranám, a to i po

ukončení platnosti tohoto smluvního vztahu, mlčenlivost o veškerých informacích

a skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany, které zjistila v rámci plnění této

smlouvy, s výjimkou případů., kdy je poskytování těchto informací jiným subjektům

příslušné smluvní straně uloženo právním předpisem (např. součinnost při provádění

kontroly příslušnými kontrolními orgány ČR).
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6.2. V případě úniku či zneužití těchto informací je druhá strana oprávněna využít k ochraně

svých zájmů všech právních prostředků daných právními předpisy, které jsou platné

na území Ceské republiky.

7. Vyšší moc

7.1. Smluvní strany nejsou odpovědné za nesplnění závazků a povinností vyplývajících

z této smlouvy, jestliže jim V jejich plnění zabránila vyšší moc jako například požár,

povodeň, revoluce, zásah státní administrativy apod.

8. Řešení sporů

8.1. Veškeré rozpory mezi smluvními stranami, vzniklé V souvislosti s plněním této

smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit vzájemným jednáním.

8.2. Bude-li takovéto jednání neúčinné, obrátí se strany na místně příslušný soud, který

rozpor vyřeší.

9. Všeobecná ustanovení

9.1. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9.2. Platnost smlouvy končí po dodání kompletního zboží Zhotovitelem a úplném splacení

Objednatelem. Ukončením smlouvy se nemění záruční podmínky.

9.3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě obou smluvních stran,

a to formou uzavření písemných a vzestupně číslovaných dodatků kte'to smlouvě,

podepsaných oběma smluvními stranami.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních V českém jazyce, z nichž po jednom

obdrží každá smluvní strana.

V Praze dne V Praze dne 20.6.2018

Za zš Kutnohorská Za GESTO COMPUTERS

Mgr. Miroslav Ferkj Ing. Milan Korenčík ,
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Příloha I— popis zařízení a prací

kompaktní přenosný dataprojektor

 

 

BENQ Dataprojektor MX532 (XGA, 3300ANSI,13 OOO:1,HDMl, 2W speaker)

 

BenQ Accessories taška pro pro 5kovou řadu projektorů

   
multifunkční zařízení pro intenzivní využítí

 

HP PageWide Pro MFP 477dw (A4, 55 ppm, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi,

Print/Scan/Copy/Fax)

 

 

 

HP CPe 3y Nbd PageWide Pro 477 HW Support

 

flash paměť

 

Flash Disk 16GB, USB 3.0    
kancelářský balík MS Office 2013 pro školy

 

Office Standard 2016 SNGL OLP NL ACdmC    
sestava stolní PC

 

HP ProDesk 4OOG4 MT i3—7100, 1x8GB, SSD 256GB , Intel HD, usb kláv. a

myš, DVDRW, 180W bronze, Win1OPro + carepack    
promítací plátno

 

Nástěnné projekční plátno NOBO, 240x1600m (16:10), 2 288cm    
stacionární dataprojektor

 

BENQ Dataprojektor TH534

 

BENQ Accessories Stropní držák univerzální

 

GENIUS repro SP—HF 18OOA, 5OW, 2.0, dřevěné

 

PREMIUMCORD Kabel HDlVll 15m High Speed se zesilovačem 3x stíněný

 

kabely 230V, audiokabel, zásuvka

 

lišty, konzole repro + drobný instalační materiál,.... cca

  Kompletní montáž projektoru + repro   
Projekt „Škola základ života“ je spolufinancován Evropskou unií.

 


