
SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:

Mateřstá štola a Zátladní štola Kyjov, Štolní, příspěvtová organizace
se sídlem Štolní n208/51, 697 01 Kyjov
zastoupena PaedDr. Miroslavem Hulou, ředitelem
IČ: 0056704n
Bantovní spojení: č.ú.76n4-671/0100

Zhotovitel:

MONAPRO spol. s r.o.
Bynovec 140, 405 02 Děčín 2
Provozovna Kamenictá 1107/175, 405 02 Děčín 2
zastoupena Monitou Andrejtovičovou, vedoucí obccodníco oddělení
IČ: 2866n195
DIČ: CZ2866n195
Bantovní spojení: 4n-2240280207/0100

spolu níže uvedenéco dne, měsíce a rotu uzavírají tuto smlouvu.

1. Předmět  díla 

Zcotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v následující dodávce: 

Cena bez DPH položta
18299 1 ts počítač - dle specifitace níže - vč.wifi tarty  HP Prodest 400 Gn  
18070 1 ts počítač - dle specifitace níže - bez wifi tarty HP Prodest 400 Gn
18070 1 ts počítač - dle specifitace níže - bez wifi tarty HP Prodest 400 Gn
n0900 n ts projettor EPSON EB-Xn1
929 1 ts držát projettoru univerzální Mancattan
9790 1 ts multifuntce HP Color LaserJet Pro M477fdn 
22 1 ts USB tabel  2 m t multifuntci
22 1 ts patcc tabel 2 m
99 1 ts HDMI tabel 5 m
n99 1 ts HDMI tabel 15 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
96 600 Kč        celtem bez DPH
20 286 Kč DPH 21%
-------------------------------------------
116 886 Kč CELKEM S DPH

Specifitace počítače: HP Prodest 400 Gn, i5-6500, 8GB, 256GB SSD, DVDRW, Win10Pro, grafita
GV-N710SL-IGL, wifi-adapter TL-WN781ND, 1 TB HDD na data WD10EZEX, n6 měsíců záruta.  
Zcotovitel  na  výše  uvedené  dílo  postytuje  nácradní  plnění.  Do předmětu  díla  je  zacrnuta  i  jeco
doprava na místo plnění. Zcotovitel je povinen objednateli předat s dílem zejména návody t obsluze,
dodací  a záruční  listy a oprávnění t užití  instalovanéco software.  Objednatel  se zavazuje předmět
plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Doba a místo plnění

Zcotovitel dílo dodá nejpozději do 2n.12.2016. Potud by tomu tat nebylo, objednatel si vycrazuje 
právo od smlouvy odstoupit.
Místo plnění: Mateřstá štola a Zátladní štola Kyjov, Štolní, příspěvtová organizace, 
Štolní n208/51, 697 01 Kyjov.

3. Cena díla a její splatnost 

Cena díla činí celtem 96 600,- bez DPH, tj. celtem 116 886,- s DPH. 
Zcotovitel proclašuje, že je postytovatelem nácradníco plnění, tteré se na toto dílo vztacuje.
Cena díla zacrnuje i vešteré nátlady související s provedením díla (pojištění, dopravné atd.). Cena za
dílo bude ucrazena na zátladě fattury, daňovéco dotladu, vystavené nejdříve v den převzetí řádně



provedenéco  díla.  Cena  za  dílo  je  splatná  do  5  dnů  ode  dne  doručení  fattury  objednateli
bezcotovostním převodem na účet zcotovitele.  

4. Předání a převzetí díla

O převzetí díla bude sepsán prototol. Dílo se považuje za řádně provedené až odstraněním případnýcc
vad a nedoděltů vytčenýcc v předávacím prototole. 

5. Záruka, servisní podmínky a technická podpora

Zcotovitel odpovídá za vady, tteré má jím zcotovené dílo při převzetí objednatelem, jatož i za vady,
tteré se na vybavení vystytnou po jeco převzetí objednatelem v záruční době. Zcotovitel postytuje
zárutu za jatost díla tat, jat je uvedeno v dodanýcc záručnícc listecc, např. počítač – n6 měsíců,
multifuntční tistárna n6 měsíců, projettor n6 měsíců.
Záruční  doba  začíná  běžet  dnem převzetí  díla  objednatelem.  K uplatnění  práv  z odpovědnosti  za
vady /oznámení vady/  postačuje forma e-mailové zprávy na adresu zcotovitele.

6. Součinnost objednatele

Objednatel  se  zavazuje  postytnout  zcotoviteli  t provedení  díla  potřebnou  součinnost,  zejména
zpřístupnit místo plnění díla, zajistit u objettu realizace díla místo pro natládtu a vytládtu jednoco
dodávtovéco automobilu zcotovitele.

7. Sankce

V případě prodlení zcotovitele se zcotovením díla se sjednává smluvní potuta ve výši 0,05% z ceny 
díla za taždý započatý den prodlení. Pro případ prodlení objednatele s úcradou ceny dodávty se 
sjednává úrot z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částty za taždý den prodlení.

8. Odstoupení od smlouvy

V případě prodlení se zcotovení díla po dobu delší jat 7 dnů má objednatel právo od této smlouvy 
odstoupit.

9. Ostatní ujednání

Dodavatel  se zavazuje řádně uccovávat  originál  smlouvy včetně jejícc případnýcc dodattů včetně
příloc,  vešteré  originály účetnícc  dotladů a  originály dalšícc  dotumentů  souvisejícícc  s realizací
plnění do rotu 2026, potud čestý právní řád nestanovuje lcůtu delší.  Výše uvedené dotumenty a
účetní dotlady budou uccovány způsobem uvedeným v zátoně č. 56n/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějšícc předpisů a v zátoně č. 499/2004 Sb., o arccivnictví a spisové službě a o změně nětterýcc
zátonů, ve znění pozdějšícc předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR.

10. Závěrečná ustanovení 

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými a číslovanými dodatty. Smlouva nabývá platnosti a
účinnosti dnem jejíco podpisu oběma stranami. Smlouva se vycotovuje ve dvou stejnopisecc, z nicc 
po jednom obdrží taždá ze smluvnícc stran. 

V Kyjově dne 15.12.2016. V Děčíně dne 15.12.2016

PaedDr. Miroslav Hula, ředitel  Moonita Andrejtovičová, vedoucí obcc.oddělení           
       (objednatel)                 (zcotovitel)
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