
 

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 

 

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 

Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj 

Se sídlem: Dašická 268, 5302 03 Pardubice 

Zastoupená: PaedDr. Radimem Novákem, ředitelem školy 

IČO:  48161012 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

Číslo účtu: 37436561/0100 

Kontaktní osoba: PaedDr. Radim Novák, tel.: 608 145 665,                                                

                                                                                   e-mail: radim.novak@sgpce.cz 

 

 

(dále jen „příjemce“) 

 

a 

 

……………………………. 

Se sídlem/Místem podnikání:  

Zastoupená:  

IČO:  

DIČ:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Kontaktní osoba:  

Telefonické a e-mailové spojení: telefon:  

 e-mail:  

 

 

(dále jen „dodavatel”) 

 

 

 uzavřely dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„OZ“) za účelem dodávky 20ks notebooků dle specifikace tuto smlouvu o dodávce (dále jen 

„smlouva“). 

 

 

I. Předmět smlouvy 

 

  dodavatel se zavazuje na základě nabídky ze dne ……… 2019 k veřejné zakázce s názvem 

„Dodávka 20ks notebooků dle specifikace“ dodat tuto zakázku za podmínek stanovených 

touto smlouvou 

 

 dodavatel musí dodat 20ks nových notebooků dle uvedené specifikace:  

 

 Procesor minimálně Intel Core i3 

 Paměť RAM minimálně 8GB 

 Možnost připojení dokovací stanice 



 Typ displeje IPS 

 Úhlopříčka displeje minimálně 13,5“ 

 HDD SDD min 128 GB s možností výměny 

 Rozhraní: USB min 3,0, VGA port/HDMI, audio výstup, WIFI 802.11ac, RJ-45 (1GB) 

 Hmotnost max 2kg 

 Záruka min 2 roky 

 Dodávka je bez operačního systému 

 Dodávka musí být provedena v celku 

 

 

II. Smluvní cena 

 

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,    

       dohodly na této smluvní ceně díla: 

 

       Celková smluvní cena: 

 

       Cena bez DPH  ………………. 

       DPH ve výši … % ……………… 

       Cena včetně DPH  …………….… 

 

 

2. Cena  zakázky  uvedené  v   čl.  II.  odst.  1)  smlouvy  je  cena   nejvýše  přípustná  a  neměnná  

s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH. Účinností takové úpravy se 

smluvní cena díla včetně DPH upravuje dle příslušné sazby DPH.  

 

3. Dodavatel nese plnou odpovědnost za správnost výše sazby DPH uvedené v článku II. bod 1. 

této smlouvy. 

 

 

III. Místo a doba plnění 

 

1.    Místem plnění je objekt Sportovního gymnázia, Pardubice, Dašická 268 na adrese Dašická 268,    

       530 03 Pardubice. Osobou, kterou příjemce pověřil k převzetí dodávky,je kontaktní osoba uvedená 

       v záhlaví této smlouvy (dále jen „příjemce“), popř. jiná příjemcem pověřená osoba. 

 

2.    Dodavatel je povinen předat příjemci zakázku nejpozději do 15.8. 2019. 

 

 

IV. Předání a převzetí díla 

 

1.    Povinnost dodavatele či jeho pověřeného zástupce je dle čl. I. odst. 1. smlouvy  považována      

za splněnou provedením přejímky dodávky příjemcem či jeho pověřeným zástupcem v místě 

plnění dle čl. III. odst. 1. smlouvy. 

 

2.   Přejímkou dodávky se rozumí předání dodávky včetně splnění všech podmínek stanovených  

      v čl. I smlouvy dodavatelem a převzetím dodávky příjemcem. Zjistí-li příjemce, že dodávka trpí    

      vadami, odmítne  její převzetí  s vytčením  vad. O takovém  odmítnutí  sepíší  smluvní  strany   

      zápis. Povinnost  dodavatele dodávky dle čl. III. odst. 2. smlouvy tím není dotčena. 

 

3.  O provedení přejímky mezi dodavatelem a příjemcem bude sepsán přejímací protokol s uvedením 

     data provedení přejímky. Toto datum je dnem dodání dodávky a je rozhodné pro splnění  



     povinnosti dodavatele dle čl. III. odst. 2. smlouvy. V přejímacím protokolu uvede dodavatel  

     čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis. 

 

 

V. Fakturační a platební podmínky 

 

 

1.  Právo fakturovat vzniká dodavateli dnem převzetí díla příjemcem. 

 

2.  Dodavatel je povinen po vzniku práva fakturovat a do 10 dnů doručit příjemci originál daňového     

     dokladu (dále jen „faktura“) za dodanou dodávku na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním        

     jednotlivých položek podle § 29 z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění   

     pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). 

 

3.  Společně s fakturou je dodavatel povinen předložit též originál přejímacího protokolu 

     potvrzeného příjemcem. 

 

4.  Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení příjemci na adresu sídla 

     příjemce. 

 

5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy 

     požadované doklady, je příjemce oprávněn vrátit ji do data její splatnosti dodavateli. 

     Dodavatel vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezchybnou. V takovém 

     případu běží dodavateli nová doba splatnosti dle čl. V. odst. 5. smlouvy ode dne doručení 

     opravené nebo nové faktury. 

 

6.  Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu příjemce a její směrování na účet  

     dodavatele. 

 

7.  Příjemce neposkytuje zálohové platby. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Celkovou cenu 

     uhradí příjemce formou bezhotovostního převodu na účet dodavatele. 

 

 

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1.  Dodavatel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné 

     právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny příjemce. 

 

 

 

VII. Záruka za jakost a reklamační podmínky 

 

1. Zhotovitel poskytuje příjemci záruku na dílo po dobu 24 měsíců ode dne provedení přejímky 

dodávky.  

  

2. Příjemce je povinen u dodavatele písemně uplatnit zjištěné vady díla (dále jen „reklamace“ resp. 

„oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Dodavatel je povinen 

příjemci doručit písemné vyjádření k reklamaci ve smyslu § 2117 OZ s odkazem na § 2173 OZ 

v době 5 pracovních dnů po jejím obdržení. Pokud během této doby nebude příjemci doručeno 

písemné vyjádření dodavatele k  reklamované vadě, platí, že dodavatel uznává reklamaci v plném 

rozsahu. 



 

3. Dodavatel je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se 

nevyjádřil podle odst. 2. tohoto článku, v místě plnění, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode 

dne doručení oznámení o reklamaci. 

 

4. Způsob vyřízení reklamace určuje příjemce. 

 

5. Záruční doba se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od nahlášení vady do podpisu 

protokolu o odstranění vady. 

 

6. Dodavatel se v záruční době zavazuje bezplatně poskytovat informace servisním technikem 

prostřednictvím telefonického spojení, a to v pracovní dny od 8 hod. do 16 hod. 

 

7. Dodavatel se zavazuje, že si v záruční době nebude účtovat cestovní či jiné obdobné náklady. 

 

 

VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním dodávky ve sjednané době dle čl. III. odst. 2. 

smlouvy je příjemce oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% 

z celkové smluvní ceny za každý i započatý den prodlení až do úplného splnění závazku. 

 

2. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vad díla uplatněných v záruční době dle čl. VII. 

odst. 3. smlouvy je příjemce oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady. 

 

3. V případě nedodržení termínu splatnosti faktur vystavených dodavatelem, je dodavatel oprávněn 

účtovat příjemci úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý kalendářní 

den prodlení. 

 

4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká příjemci prvním dnem 

následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění a dodavateli prvním dnem 

následujícím po marném uplynutí doby splatnosti faktury. 

 

5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení 

o jejich uplatnění. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, 

a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno 

plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

 

 

IX. Zvláštní ujednání 

 

 

1.   Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými bude  

      seznámen při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo 

      jiné pomocníky (dále jen „pracovníci“) dodavatele, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. 

       Dodavatel i příjemce se zároveň řídí podle ustanovení článku 12,13 a 14 Nařízení Evropského  

       parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob                

       v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - „GDPR“.  



 

2.  Dodavatel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy třetí osobě  

     bez předchozího písemného souhlasu příjemce. 

 

3.   Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti, 

      které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních 

      údajů včetně právního nástupnictví. 

 

4.   Příjemce je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis povinen, uzavřenou smlouvu zveřejnit 

      na profilu zadavatele, v registru smluv a dodavatel s tímto souhlasí. 

 

5.   Dodavatel se dále zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Podle § 2 písm. e) 

      zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je dodavatel osobou povinnou 

      spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou díla z veřejných 

      výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Dodavatel se zavazuje stejným způsobem zavázat i 

      svoje subdodavatele. 

 

6.   Příjemce je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem  

      stanoveným platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších 

      předpisů a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví o archivnictví a spisové službě a o změně 

      některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

X. Zánik závazků 

 

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ   se 

rozumí také: 

 

a) prodlení dodavatele s dodáním dodávky v době dle čl. III. odst. 2. smlouvy delší než          

     10 dnů, 

b)  prodlení dodavatele s odstraněním reklamované vady v době dle čl. VII. odst. 3.  

     smlouvy delší než 10 dnů, 

 c)  nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží. 

 

 

XI. Závěrečná ujednání 

 

1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ a 

ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy. 

 

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. Dva 

stejnopisy obdrží příjemce a dva stejnopisy obdrží dodavatel. 

 

3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, 

vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se 

nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů. 

 

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 

 

 



 

 

 V Pardubicích     dne ….. …..2019 V ……………    dne ……….. 2019 

 za příjemce za dodavatele 

 

 

 

 _____________________________ _____________________________ 

 PaedDr. Radim Novák.  

               ředitel školy               jednatel 


