Příloha č. 4

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),

SMLUVNÍ STRANY
1.

Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace

se sídlem: Provaznická 831/64, Ostrava – Hrabůvka, 700 30
IČ: 70978310, DIČ: neplátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 305
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 34736761/0100
zastoupená: Mgr. Libuši Přikrylovou, ředitelkou
kontaktní osoba: Mgr. Libuše Přikrylová, ředitelka, tel. 596789850,
e-mail.: zsprovaznicka@seznam.cz
(dále jen ,,Objednatel“)
a

Certero IT Solutions s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Hlohová 306/2, Lhotka, 725 28 Ostrava
IČ: 01752499
DIČ: CZ01752499
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 56602
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu.: 2700742995/2010
zastoupená Martinem Dudkem, jednatelem
kontaktní osoba: Martin Dudek, jednatel, tel. 721 912 270
email: martin.dudek@certero.cz
(dále jen ,,Zhotovitel“)
(společně dále také jen ,,smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci
právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
1.2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku pod
názvem „IT technika na ZŠ Provaznická 2020“, zadanou dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má
všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy, že je oprávněn k prodeji a
montáži věcí, které jsou předmětem koupě, a k provedení požadovaných stavebních úprav příslušné odborné
učebny ZŠ, a že i v dalším je oprávněn provést závazky ze Smlouvy.
1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu koupě včetně
požadovaných stavebních úprav, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné
podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.
1.5. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po
pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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1.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.
1.7. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

II. PŘEDMĚT
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele spočívající v dodání, montáži a spuštění prvků
tvořících předmět díla. Dílo bude provedeno ve skladbě, kvalitě a rozsahu dle Technické specifikace a
soupisu dodávky, které tvoří přílohy této smlouvy. Dílo bude zhotoveno pro Objednatele, do prostor Základní
školy Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, a to včetně dovozu, instalace, uvedení
do řádného provozu, zaškolení obsluhy a záručního servisu, což je zahrnuto v celkové ceně díla.
Součástí plnění dle této smlouvy je dále:
 záruční servis pořízeného zboží, zařízení či technologie,
 doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí zhotoveného díla, zejména:
o předávací protokol,
o dodací list,
o prohlášení o shodě, licence, záruční listy apod.
2.2. Předmět plnění bude splňovat požadavky (technické parametry) uvedené v příloze č. 3 této smlouvy –
Popis předmětu dodávky, který tvořil podklad pro výběrové řízení, na jehož základě došlo k uzavření této
smlouvy, přičemž uvedené parametry jsou pro Zhotovitele minimální.
2.3. Zhotovitel a objednatel dále ujednávají, že je Zhotovitel krom shora uvedeného rovněž povinen a
zavazuje se:
o předmět díla dopravit a provést jeho montáž na Objednatelem za tím účelem určené místo,
o předmět díla uvést do provozuschopného stavu.

III. CENA
3.1. Celková cena plnění dle této smlouvy je stanovena takto:
Cena celkem bez DPH: 537 300,-- Kč
DPH: 112 833,-- Kč
Celková cena s DPH: 650 133,-- Kč
Slovy: ---šestsetpadesáttisícjednostotřicettřikorun--3.2. Uvedená celková cena je konečná a zahrnuje kromě jiného i dovoz, montáž, instalaci, uvedení do
řádného provozu, zaškolení obsluhy, záruční servis dle daných podmínek s dodáním zboží na adresu
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, Provaznická 831/64, Ostrava –
Hrabůvka, 700 30.
3.3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele. Jde o cenu konečnou, nepřekročitelnou.
3.4. Cenu díla je možno překročit v případě změny daňových předpisů (zejména DPH) majících vliv na cenu
díla.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Objednatel uhradí cenu díla Zhotoviteli po kompletním provedení a převzetí díla ve smyslu čl. II. této
smlouvy, a to na základě faktury a předávacího protokolu, z jehož obsahu bude patrné, že dílo bylo převzato
bez zjevných vad. Lhůta splatnosti faktury bude činit 14 dní ode dne jejího doručení Objednateli a faktura
bude doručena ve dvou originálech.
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4.2. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo
doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet dnem doručení opravené
nebo nově vystavené faktury Objednateli.
4.3. Faktura musí mít náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů.
4.4. Objednatel si vyhrazuje právo smluvního prodloužení splatnosti faktur ve vazbě na poskytnutí finančních
prostředků od poskytovatele dotace.
4.5. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně ve smyslu § 106a Zákona o DPH, je povinen
neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli.
4.6. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je Objednatel
oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na
účet správce daně v souladu s § 109a Zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši DPH na účet správce daně
Zhotovitele a zaplacení Objednateli ceny bez DPH bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit
ujednanou cenu.

V. DODACÍ PODMÍNKY
5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že bude dodáno pouze nové, nepoužité zboží a že provedené drobné
montážní práce budou provedeny řádně a odborně. Předmět smlouvy bude Zhotovitelem dodán v plném
rozsahu a Objednatelem kupní cena v plném rozsahu uhrazena pouze tehdy, pokud bude předmět díla plně
odpovídat sjednaným podmínkám, tj. zejména požadované technické specifikaci a soupisu dodávky.
V případě, že se prokáže, že dodané dílo požadované technické parametry nesplňuje, je Objednatel oprávněn
bez jakýchkoliv sankcí od Smlouvy o dílo odstoupit. Nebezpečí poškození, ztráty či zničení nese během
dopravy a instalace, až do protokolárního předání díla Objednateli, plně Zhotovitel.
5.2. Smluvní strany sjednávají, že dílo bude dodáno, instalováno, uvedeno do provozu včetně zaškolení
obsluhy a předáno Objednateli nejpozději do pěti kalendářních dnů od zahájení plnění díla. Za den
předání díla je přitom považován den protokolárního předání a převzetí kompletního díla Objednateli.
Zahájení plnění díla přitom nastane po podpisu této smlouvy a zároveň do max. 5-ti pracovních dnů od
doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení plnění díla.
5.3. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu, podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který potvrdí řádné provedení díla bez zjevných vad a jeho
převzetí objednatelem. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že vykazuje vady.
5.4. Zhotovitel je povinen současně s předáním předmětu dodávky předat Objednateli též obvyklou
dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, tj. příkladem zejména technické listy, návody k obsluze a
údržbě v českém jazyce, dodací listy, licence k SW, záruční podmínky (záruční listy) a písemné prohlášení o
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

VI. ZÁRUKA A ŘEŠENÍ REKLAMACÍ
6.1. Záruční lhůta na dodané zboží činí 24 resp. 36 kalendářních měsíců a počíná běžet ode dne
protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy Objednateli.
6.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení díla nebo jeho částí.
6.3. Zhotovitel se zavazuje dodat zboží pouze v I. jakostní třídě či kvalitě Objednateli odpovídající
kvalitativním normám, případně dodacím podmínkám výrobce. Oznámení Objednatele o vadách dodaného
díla musí obsahovat:
a) číslo a datum předávacího protokolu, smlouvy a daňového dokladu,
b) specifikace zařízení,
c) popis vady.
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6.4. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nestandardní manipulací nebo nestandardním použitím
díla.
6.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit záruční opravu nejpozději do 48 hodin od obdržení písemného oznámení
Objednatele o vadách ve smyslu odst. 6.3, tohoto článku.
6.6. Pro nároky z vad díla přejímají smluvní strany úpravu ve smyslu příslušných ustanovení Občanského
zákoníku.

VII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY
7.1. V případě, že Objednatel bude v prodlení s převzetím řádně dokončeného bezvadného díla, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za
každý den prodlení s převzetím díla.
7.2. V případě, že Zhotovitel nepředá řádně zhotovené bezvadné dílo v dohodnutém termínu, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den
prodlení s jeho dokončením a předáním.
7.3. V případě, že Zhotovitel nedodrží smluvní lhůtu pro nástup na záruční opravu nebo záruční, servis, je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
7.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich písemného vyúčtování druhé smluvní
straně.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku a ostatních závazných předpisů.
8.2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
8.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu veřejné zakázky,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybnému splnění veřejné
zakázky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dodávky
potřebné.
8.4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací dodávky budou řešeny dle platných právních předpisů.
8.5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí
mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
8.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty
omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení
čehož připojují níže podpisy svých oprávněných zástupců.
8.7. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že
nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních
překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za
změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této
smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody včetně ušlého zisku.
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8.8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti
dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“),
ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo odstoupit, nedojde-li k nabytí účinnosti této Smlouvy do
čtyř měsíců od uzavření Smlouvy, v takovém případě nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo
ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel Smlouvu podepisuje.
8.9. Nedílnou součástí Smlouvy je:
Příloha č. 3 – Technická specifikace – soupis dodávek a služeb
V Ostravě, dne 17.12.2020

V Ostravě dne 17.12.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

...................................................
Mgr. Libuše Přikrylová, MBA ředitelka
Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

.................................................
Martin Dudek, jednatel
Dokument je opatřen elektronickým podpisem.
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