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Příloha č.3

Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra 
a realizaci projektu „VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb 
praxe“ reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního 

projektu OP VK

Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s.

Stromořadí 420

Uničov

783 91

IČ : 27815722

DIČ : CZ 27815722

bankovní spojení: 107-2421600257/0100

zastoupena RNDr. Bronislavou Vláčilovou, projektovou manažerkou (na základě plné moci)

dále jen ( „Objednatel“) 

a

…………………..

se sídlem: „[•]“

jednající: „[•]“

IČO: „[•]“

DIČ: „[•]“

bankovní spojení: „[•]“

číslo účtu: „[•]“

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v „[•]“………… oddíl „[•]“……..  
vložka ……„[•]“………..

(dále jen ( „Zhotovitel nebo dodavatel“) 

uzavřeli tuto smlouvu na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu „VOŠ 

Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe“ reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci 

dotačního projektu OP VK v souladu s ustanovením § 269 odst. 2  zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen “Smlouvu”)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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1. ZÁRUKY SMLUVNÍCH STRAN

1.1. Dodavatel prohlašuje, že je fyzickou /právnickou osobou řádně založenou a existující 
podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 
obsažené.

1.2. Dodavatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 
(zejména se jedná o poskytovatele, MŠTV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr) z něhož 
je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po 
dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

1.3. Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle 
českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Dodávka výpočetní techniky dle přílohy č.1 pro vybavení ICT centra realizaci projektu 
„VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe“ reg. číslo projektu 
CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního projektu OP VK.

2.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje vyvinout stanovenou součinnost a dále se 
zavazuje zaplatit dodavateli dohodnutou odměnu (cenu).

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3.1. Místo plnění je Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s., Stromořadí 420, 783 91 
Uničov .

3.2. Realizace zakázky do 26.10.2012.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena za dodání jednotlivých komponent se stanoví jako cena smluvní a blíže určena je  
v Příloze č. 2 této Smlouvy. Není-li v této příloze výslovně stanoveno jinak, je cena 
uvedena bez daně z přidané hodnoty, která bude k ceně připočítána v zákonem 
stanovené výši.

4.2. Objednatel se zavazuje cenu za dodání předmětu plnění zaplatit v jednotlivých splátkách 
dle platebního kalendáře uvedeného v Příloze č. 2 této Smlouvy. Cena je splatná v měně 
stanovené v Příloze č. 2 této Smlouvy, a to na základě faktur vystavených dodavatelem v 
souladu s platebním kalendářem.

4.3. Splatnost všech faktur – daňových dokladů i zálohových faktur, činí třicet (30) dní ode 
dne jejich vystavení smluvní straně povinné platit. Faktura se považuje za doručenou též, 
bylo-li její převzetí odepřeno nebo pokud se ji nepodařilo doručit pro nepřítomnost 
adresáta, ač byla zaslána na adresu sídla Objednatele uvedenou v této Smlouvě nebo 
dodatečně Objednatelem oznámenou jako změna sídla, a to třetí den po jejím 
prokazatelném odeslání. Je-li v průběhu plnění cena nebo její část placena na základě 
zálohových faktur, je Dodavatel povinen vystavit po ukončení plnění, není-li v platebním 
kalendáři stanoven jiný termín, konečnou fakturu s náležitostmi daňového dokladu, ve 
které budou zohledněny vyplacené zálohy a DPH a bude uvedeno datum zdanitelného 
plnění.
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4.4. Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejm. 
ustanovením §28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.5. Peněžité částky se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve 
faktuře.

4.6. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je smluvní strana, která je se 
zaplacením v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení za každý i 
započatý den prodlení v zákonné výši z hodnoty částky, s níž je smluvní strana 
v prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok dodavatele na náhradu vzniklé škody.

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

5.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněné osoby budou 
zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s 
plněním této Smlouvy.

5.2. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy. Smluvní strany jsou 
oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu 
druhou smluvní stranu písemně upozornit.

6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

6.1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

6.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není 
odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost (§ 374 obchodního zákoníku). 

6.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících 
odpovědnost. 

6.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se 
jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v částce 
přesahující smluvní pokutu. 

6.5. Případná náhrada škody bude zaplacena v české měně.

6.6. Přehled záručních podmínek

Přehled záručních podmínek

Předmět nabídky

Délka záruky v měsících

„[•]“
Způsob řešení záruky

„[•]“

Software Office 2010 licence pro 
studenty

Antivirus licence 24 měsíců

Notebooky pro ICT centrum

Wifi pro ICT centrum

Dataprojektor
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PC pro pracovníky projektu

Učitelský notebook pro ICT 
centrum

Projekční plátno

Multifunkční zařízení s barevnou 
tiskárnou pro

PC server pro LMS (stabilní, 
výkonný server pro vyšší zatížení v 
období zkoušek)

7. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

7.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 
druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 
pro řádné plnění této Smlouvy.

7.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 
jednotlivých peněžních závazků. Obě strany jsou povinny zabezpečit plynulé předávání 
potřebných informací.

7.3. Pokud bude součástí plnění podle této Smlouvy také realizace vazeb na aplikace třetí 
strany nebo realizace vazeb na jiný informační systém, zajistí Objednatel na své náklady 
s vlastními Poskytovateli těchto systémů koordinaci potřebnou pro splnění dotyčné části 
plnění.

7.4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

7.5. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo 
která mají být učiněna na základě této Smlouvy musí být učiněna v písemné podobě a 
druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, 
není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

7.6. Oznámení se považují za doručená tři (3) dny po jejich prokazatelném odeslání.

7.7. Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v 
papírové formě nebo v elektronické (digitální) formě jako dokument textového procesoru 
MS Word verze 2000 nebo vyšší na dohodnutém médiu.

7.8. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 
smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů.

8. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.10. 2012

8.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Poskytovatel je v prodlení s 
plněním déle než jeden (1) měsíc a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od 
doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení.

8.3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že



Strana 5 (celkem 9)

8.3.1. Objednatel je v prodlení s placením faktur dodavatele a toto prodlení trvá po 
dobu delší než třicet (30) dní po písemném upozornění, nebo

8.3.2. Objednatel je v prodlení s plněním svých závazků podle této Smlouvy déle 
než třicet (30) dní a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení 
písemného oznámení dodavatele o takovém prodlení, a nebo

8.4. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno vzájemné plnění, které bylo poskytnuto řádně a 
bylo již přijato. Jinak má Objednatel právo na vrácení zaplacené ceny za vadné plnění.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1. Práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou 
se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) v 
souladu s ustanovením § 269 odst. 2 cit. zákona.

9.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

9.3. V případě soudního řešení sporů mezi smluvními stranami je místně příslušným soudem 
Městský soud v Praze.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v 
souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obchodní 
zákoník.

10.2. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 
Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

10.3. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace 

Příloha č. 2 Cena a platební kalendář

Příloha č. 3 Oprávněné osoby

10.4. Tato Smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
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Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní 
připojují své podpisy:

V ……………………… dne V „[•]“…………………….. dne„[•]“…………
Objednatel: Zhotovitel:

RNDr.Vláčilová Bronislava
projektový manažer

Oprávněná osoba zhotovitele [•]“
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P ř í l o h a  č .  1
Specifikace dle nabídky

poř.č.

Popis položky

„[•]“
Ks

„[•]“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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P ř í l o h a  č .  2
Cena a platební kalendář

1. Cena za plnění předmětu Smlouvy dle Přílohy č. 1

Poř
.č. Položka

Jedno
tka

Počet 
jedno

tek

Jednotkov
á cena vč. 
DPH (Kč)

„[•]“

Celkové 
náklady  vč. 

DPH (Kč)
„[•]“

1

Software Office 2010 licence pro 
studenty

ks 12,00

2
Antivirus licence 24 měsíců ks 16,00

3
Notebooky pro ICT centrum ks 12,00

4
Wifi pro ICT centrum ks 1,00

5
Dataprojektor ks 1,00

6
PC pro pracovníky projektu ks 3,00

7

Učitelský notebook pro ICT 
centrum

ks 1,00

8
Projekční plátno ks 1,00

9

Multifunkční zařízení s barevnou 
tiskárnou pro

ks 1,00

10

PC server pro LMS (stabilní, 
výkonný server pro vyšší zatížení 
v období zkoušek)

ks 1,00

Součet celkových nákladů vč. 
DPH (Kč) „[•]“
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P ř í l o h a  č .  3
Oprávněné osoby

Za Objednatele 

Ve věcech obchodních a smluvních: RNDr.Vláčilová Bronislava

Tel.: 602547162
E-Mail: vlacilova@vosunicov.cz

Kontaktní osoba: RNDr.Vláčilová Bronislava
Tel.: 602547162
E-Mail:  vlacilova@vosunicov.cz

Za Zhotovitel/dodavatele –

Ve věcech obchodních a smluvních: „[•]“

Tel.: „[•]“
E-Mail: „[•]“




