
SMLOUVA O ou,o

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele:

Smluvní strany

1. Zhotovitel: MERIT GROUP a.s.

zastoupený: Jiřím Šafránkem - předsedou představenstva
se sídlem: Březinova 136/7, 77200 Olomouc
zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B., vložka 1221
IČO: 64609995
DIČ: CZ64609995
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc Č. ú.: 377897583/0300
Telefon/telefax: 585 226 185, 585 230 206

a

2. Objednatel:

zastoupený:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Telefon/telefax:

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Ing. Jiřím Uhlířem - ředitelem společnosti
Wolkerova 37/17, 771 11 Olomouc
25848526
CZ25848526
Komerční banka a.s., Olomouc Č. ú.: 534811/0100
585 726 111, 585 413 370

ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění
uzavřely tuto smlouvu:

I. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dodat a zhotovit pro objednatele dílo pod názvem "Dodávka aktivních
prvků.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu podle článku II této smlouvy.

2. Předmětem této smlouvy je dodávka

Cena 1 ks Cena
Popis Počet ks bez DPH celkem

bez DPH
Catalvst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base 4 50990,- 203960,-
Catalvst 2960-X FlexStack Plus Stackinq Module 3 14450,- 43350,-
servisní podpora switch 1 rok 4 4000,- 16000,-
SFP modul SM 1Gbps 1vlákno do 10km 10 1 250,- 12500,-
konfigurace switche 4 1 000,- 4000,-
Celkem 279810,-

II. Cena

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí 338 570,10 Kč včetně DPH. Cena bez DPH činí
279810,- Kč a DPH 21% činí 58 760,10 Kč.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to do 20. 1.2014.



IV. Místo plnění

1. Místem plnění zakázky je Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 37/17, Olomouc

V. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem
předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí.

VI. Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytne kupujícímu záruku v délce 24 měsíců.

2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nehodou, nedbalým nebo neodborným zacházením,
zásahem do technického vybavení, provozováním v nevhodných podmínkách, dodatečnou
montáží dalšího vybavení či jiné úpravy bez svolení zhotovitele, živelnou pohromou nebo
působením nepředvídatelných událostí.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení a úspěšném předání
a převzetí.

2. Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě ceny díla do 14 dnů poté, kdy objednatel obdrží od
zhotovitele vyúčtování ceny formou daňového dokladu - faktury.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, přísluší objednateli
právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01% z celkové ceny díla bez DPH s tím, že sjednáním
ani zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok zadavatele na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury (nebo splátky), přísluší zhotoviteli právo na
úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

IX. Ostatní ujednání

1. O průběhu zhotovování díla, pokud se vyskytne potřeba, zhotovitel spolu s objednatelem
zaznamenají všechny nastalé skutečnosti formou oboustranně odsouhlaseného zápisu.

X. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním
ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedné.

3. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i
právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, obchodním zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že Předm1ětdíla je v této smlouvě vymezen dostatečným způsobem.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účrnosti podpisem obou smluvních stran.

VOlo o~~~~~;®1i~~~~;=-1i'!'1 V Olomouci, dne 17.1.2014
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PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný:

MERIT GROUP a.s.
IČ: 646 09 995
se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, PSČ 772 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vI. Č. B 1221
jednající předsedou představenstva Jiřím Šafránkem

uděluji plnou moc

panu Petru Weigelovi, r.č. 810607/5318, bytem Olomouc, Josefa Beka 469/2, PSČ 783 01,

aby jménem společnosti MERIT GROUP a.s.

a) jednal a činil veškeré právní úkony ve všech právních vztazích, do kterých společnost vstupuje a které
souvisejí s podáváním nabídek a realizací zakázek

b) jednal a činil veškeré právní úkony ve všech právních vztazích, do kterých společnost vstupuje a které
souvisejí se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, stejně tak jako ve všech ostatních
nabídkách a zakázkách, které tomuto zákonu nepodléhají zejména aby

- vyzvedával zadávací dokumentaci veřejných zakázek

- jménem společnosti podepisoval a podával nabídky do zadávacích řízení,

- podepisoval návrhy smluv, uzavíral se zadavateli smlouvy, jejich změny a zrušení,

- podepisoval prohlášení (např. o splnění požadované kvalifikace), potvrzení a jiné dokumenty, které
jsou činěny jménem zmocnitele,

- činil dotazy, jednal se zadavatelem, účastnil se jednotlivých úkonů zadávacího řízení (např. otevírání
obálek) a realizoval jakoukoli jinou komunikaci v souvislosti se zadávacím řízením,

- podával námitky proti rozhodnutím zadavatele.

r.) uskutečňoval jednání a právní úkony uvedené pod bodem a) této plné moci ve vztahu k veřejným
zakázkám malého rozsahu.

Zmocněnec není oprávněn udělit plnou moc k zastupování zmocnitele další osobě, vyjma udělení plné
moci pro účast při otevírání obálek.

Plná moc platí do odvolání.

V Olomouci dne 26. Dubna 2013

Ht?1f;~~~
J~;r~nek, předseda představenstva

Plnou moc přijímám:

V Olomouci dne 26. Dubna 2013
)odle ověřovac: knihy KrajSkého úfadu Olomouckého kraje
oř.č. legalizace 300
Iznal/a podpis na listině za vlastni
Ilff Aafr6nek, 18.2.1880, Aternberk ..-~.-:
néno/e. pfljmenl. detum 8 mrsto nerozeni tedetel_ /, ~\' • Up"
iternberk, Odolnf887/5 . / .;;\- _5&:_'-10\
cresa miste trvalého pobytu l \:.- ~Ii~ \
)bčanský průkaz 111858082 , . c: W~\~,)/i~
ruh a člslo dokladu. ne zékledě Kterého byly zjl~těny osobníudej_" této <;.:iéfovec\~olo2ce '::čr'f~?;' ,Jf
I Olomouci dne 9.5.2013 LegalizacI pro~y,e1íve () 1i":_f<t, ,_,0-
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