Smlouva o dílo
uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku č 5 i 3/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů
těmito smluvními stranami

Zhotovitel:

COMES spoi s r.o
Se sidlem; Na Hřebenkách 66, I 50 00 Praha 5
zastoupeny Ing jindrichem Rcichmanem
jednatel firmy
— ----------Bankovní spojei^
Číslo účtu;
IČO. I70d756i
DIČ: 005-17047561
(,,dále jen zhotovitel”)

Objednatel:

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10
Zastoupené Zdeňkem Vodsloněm
ředitelem Úřadu ministerstva
IČO 164B01
DIČ neni plátcem DPH
Bankovní spojeni:
č ú,:
(„ dále jen objednatel”)

I.

livodní ustanovení
Zhotovitel se zavazuje provést objednateli služby, které jsou předmětem této smlouvy
v množství, kvalitě, dodacích lhůtách a za dalších podmínek stanovených touto
smlouvou. Objednatel se zavazuje způsobem a za podmínek stanovenýcií touto smlouvou
uvedené služby převzít a uhradit sjednanou cenu ve stanoveném termínu

li.
Předmět smlouvy
2 I . Předmětem smlouvy jsou práce spojené s opravami a servisem výpočetní techniky
Doba servisního zásahu je do 3 hodin od nahlášeni poruchy.
2 2 Pokud dílenská oprava přesáhne 1 pracovní den. bude poskytnuta odpovidajicí náhradní
technika na celou dobu opravy

111.
Cena a platební podmínky

3 1. Cena předmětu smlouvy dle článku II. se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1090 Sb..
o cenách, v platném zněni, na základě nabídky veřejné zakázky ve výši 275 964,- Kč/rok
včetně DPH
3 2 Podkladem pro zaplaceni uvedené ceny jsou faktury vystavené
a odsouhlasené
objednatelem, předložené zhotovitelem nejpozději do tři dnů po ukončeni kalendářního
měsíce ve výši 1/12 roční ceny tj. 22 997,- Kč
3 3. Faktury dle bodu 3.2. jsou splatné do 21 dnů od doručení objednateli Faktura je
považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsaná z účtu objednatele
za podmínky připsání této částky na účet zhotovitele v době obvyklé
3 4 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do doby její splatnosti, pokud tato obsahuje
nesprávné náležitosti, neúplné náležitosti a údaje, zejména pokud nesouhlasí výše
fakturovaných služeb a zboži. Pokud jsou výhrady oprávněné, staví se tímto okamžikem
lhůta splatnosti a od doručení oprávněné faktury běží Ihňta nová.
3.5 Způsob úhrady; převodem z účtu objednatele.
3.6. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
♦ označení faktury a její číslo,
♦ datum vystavení a datum splatnosti,
♦ předmět plnění a den splnění dodacích podmínek,
♦ bankovní spojení zhotovitele,
♦ celkovou fakturovanou částku,
♦ razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné podepisovat za zhotovitele faktury.

IV.
Doba místo plnění
4,1. Zhotovitel je povinen plnit předmět smlouvy dle čl. II smlouvy
4 2 Pokud to charakter závady umožňuje je servisní zákrok zajišťován v sídle objednatele

V.
Odpovědnost
5 1 Pokud nesplní zhotovitel svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy a nezabezpečí opravu dle
bodu 2.1. nahradí objednateli smluvní pokutu 5% z ceny dle bodu 3,2 za každých
započatých 24 hod. neplnění.
5 2, V případě nedodržení termínu splatnosti fakturovaných částek za servisní službu může
zhotovitel účtovat za každv den prodlení 0.05% z účtované částky.

VI.
Záruční podmínkv
6.1 Na servisni práce je poskytována záruka I rok,
6.2 Na materiál je poskytována záruka ! rok.
6.3 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací objednatele s předmětem
této smlouvy.
6 4. Nároky objednatele z vad zboži se ridí ustanoveními obchodního zákoníku.

VII.
Změny specifikace
7 1 Změny a doplnění specifikace, jakož i dopad těchto změn na terminy a ceny jsou možné
pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran

Vlil.
Závěrečná ustanovení
8 1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou stanoveny touto smlouvou, se řídí
obchodním zákoníkem. O použití obchodního zákoníku se strany dohodly v souladu
s ustanoveními jeho § 262.
8.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran
8.3. Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu.
8 4 Každá ze smluvních stran obdrží I stejnopis této smlouvv.
8,5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci smiuvnich stran a číslovanými vzestupnou číselnou radou.

V Praze dne

. ■ÍQ ■

zá zhoiovitele
Ing. Jindřich Reichman
jednatel firmy

'

za objednatele
Zdeněk Vodsloň
ředitel Úřadu ministerstva

