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Smlouva o dílo

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanoveníš 2586 a následujících zákona

Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „občanský zákoník").

|. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava,

Institut environmentálních technologií (IET)

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava — Poruba

IČ: 61989100

Zapsaný v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě , spis. značka C 60870

Zastoupenv': —rektoremuniverzitv

Jednal-ici: —řediteikam
Bankovní spojení:—

Zhotovitel:

Název: EGGBEDDED SOLUTIONS, s.r.o.

Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

IČ: 08087504

Zapsaný v OR: C 111650 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupeny: _jednatelem

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílčí řešení k projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015827 Validace speciální imisní měřící jednotky.

Ill. Dílo

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

Kontrola a úprava zapojen/',SW pro 502

Kontrola a úprava zapojen/',SW pro N02

Kontrola a úprava zapojen/;SW pro CO

Kontrola a úprava zapojemLSW pro PMX — PM], PM2.5 a PMlO

Kontrola a úprava zapojen/35W pro VOC

Úprava zapojen/' a SW komponent meteorologie

SW propojení a integrace sběru dat do databaze IIS

prace technika IT

IV. Harmonogram a termín dodání

Předmět plnění bude předán do 28.6.2019.



V. Cena a platebm’ podmínky

Cena za dílo byla stanovena dohodou a činí 250.000,— Kč bez DPH.

VI. Řešení sporů

Spory vzniklé z této smlouvy bude řešit soud příslušný dle občanského soudního řádu.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc.

Právní vztah, který z této smlouvy vznikl, se v částech smluvně neupravených řídí občanským

zákoníkem.

Tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze formou písemných dodatků

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 2 nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
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