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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 - 2635 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Ona (s >h l  oi2s- t^z/i
I. Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Mgr. Martinem Horákem, místostarostou města
723 008 112
00294136
CZ00294136

1.1 Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
Telefon:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
(dále jen „objednatel")

1.2 Zhotovitel:
Obchodní firma:
Se sídlem: 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech provozně- 
technických:
Tel:

SPOJMONT Brno, spol. s r.o.
Klenová 210/64, 602 00 Brno

Jaroslavem Pavlíkem, jednatelem

Otou Bučanem
548 425 211,603 999 734
15548341
CZ15548341
Raiffeisenbank
324766002/5500

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Zhotovitel je zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Bmo, oddíl C, vložka 1092 

(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

1. Povinnosti dodavatele a objednatele
Dodavatel se zavazuje na vlastní náklad, na svou odpovědnost a nebezpeční a za 

podmínek této smlouvy dodat, nainstalovat a zprovoznit pro objednatele venkovní 
digitální úřední desku v níže uvedeném rozsahu (dále také jen „dodávka") a v kvalitě dle 

technických norem platných v době realizace zakázky.

Objednatel je povinen řádně a včas dodávku převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

2. Rozsah předmětu smlouvy
Předmět smlouvy spočívá v dodávce elektronické úřední desky IMOTION FLOW 46“ 
IP WM, IP 65, 2500 nitů, senzor světla a její osazení v místě plnění na budově 

Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem. Přesná specifikace dodávky je v cenové 
nabídce č. CN15bŠ21 a v technické specifikaci, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
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III. Termín a místo plnění

Objednatel se zavazuje dodat předmět plnění do 10 týdnů ode dne podpisu smlouvy o 
dílo. Podmínkou je stavební připravenost objednatele.

Místem plnění je plocha na budově Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem.

IV. Předání a převzetí dodávky

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost pro předání 
dodávky.

Dodávka bude protokolárně předána zápisem o předání podepsaným oběma smluvními 
stranami.

Součástí předání bude záruční list, ujištění/prohlášení o shodě.

V případě, že nebude dodávka předána v plném rozsahu, musí zápis obsahovat soupis 
zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínu jejich odstranění.

V. Smluvní cena

Smluvní strany sjednávají celkovou cenu za předmět smlouvy (v čl. II. této smlouvy) ve 
výši 231 000,00 Kč bez DPH (DPH ve výši 21 %, tj. 48 510,00 Kč). Celková cena včetně 

DPH činí 279 510,00 Kč.

Sjednaná cena je cenou maximální, konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré 

náklady spojené s dodávkou dle této smlouvy.

VI. Platební podmínky

Objednatel uhradí celkovou smluvní cenu po řádném dokončení, předání a převzetí 
dodávky, vč. instalace, zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy.

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení objednateli.

Platby budou probíhat bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele.

VII. Záruka za jakost, záruční podmínky

Zhotovitel dodá zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.

Zhotovitel poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet od 
data předání zařízení na základě předávacího protokolu.

Funkčnost zařízení je v režimu 24 hodin/7 dnů v týdnů/365 dnů v roce.

Objednatel nahlásí poruchu na telefonním čísle zhotovitele 548 425 211 nebo na 

telefonním čísle servisního technika 603 999 734, e-mailová adresa pro nahlášení poruchy 
je: spojmontbmo@spojmontbmo.cz.
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VIII. Ostatní a závěrečná ujednání

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy v souladu se všemi právními 
předpisy a technickými normami.

Zhotovitel potvrzuje, že je pojištěn na odpovědnost za škody způsobené při realizaci 
sjednaného předmětu této smlouvy.

Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody, formou písemných dodatků 

potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vzájemné dohody, 
podle své pravé a svobodné vůle.

Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vzájemně potvrzeném exempláři.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.

Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka č. CN 15bŠ21 a technická specifikace 

předmětu smlouvy.

16. 3. Mí'!Datum: C. h- £02-/í Datum:

/fi.
Za zhotovitele:Za objednatele:

Mgr. Martin Horák, místostarosta Jaroslav Pavlík, jednatel

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405

593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
IČ: 002 94 136; DIČ: CZ00294136

SPOJMONT Brno, spol. s r.o.
Křenová 210/64, 602 00 Brno 
IČ: 15548341, DIČ: CZ15548341-10-
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Číslo nabídky: Nabídka pro:

Bystřice nad Pernštejnem
Mgr. Martin Horák 

místosta rosta
Email: martin.horak@bystricenp.cz 

Tel. 723 008 112

CN 15bŠ21 FLOW 46“ na zeď

Nabídku zpracoval: Firemní údaje:

SPOJMONT Brno, spol. s r.o.
Křenová 64, Brno 602 00 
IČ 15548341 DIČ CZ15548341 

Email: spojmontbmo@spojmontbmo.cz 
Tel:+420 548 425 211

Jana Šichová 

obchodní oddělení 
e-mail: sichova@spojmontbmo.cz 
Dne: 23.3.2021

měníme způsob, jakým lidé komunikují... SPOJMONT Brno, spol. s r.o. Křenová 64, 602 00 Brno 

T: +420 548 425 211 E: spojmontbmo@spojmontbmo.cz

www.spojmontbmo.cz,www.venkovni-lcd.cz
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IMOTION FLOW 46“ WM, IP 65, 2500 nitů, senzor světla

venkovní LCD panel na zeď, vhodný pro instalaci na přímé slunce (-25°C + 50°C), inteligentní automatická 

ventilace, 4+4mm antireflexní pokovené sklo, svítivost obrazovky 2 500 Nit, senzor světla, PC, Win 10, 

antivandal provedení - mezera mezi čelním ochranným sklem a displejem, dohledový systém kiosku Control 

Motion FLOW, záruka 2 roky na hardware

164.000 KčFLOW 46“ na zeď

40.000 KčSW úřední deska/infokiosek 

Montáž/Instalace vč. dopravy 27.000 Kč

231.000 KčCelkem bez DPH

Montáž LCD panelu obsahuje dopravu, zprovoznění a kalibraci. Připojení LCD panelu na zeď na předem 

připravenou datovou a silovou kabeláž zadavatelem.

Dodací lhůta od objednávky je 8-10 týdnů.

měníme způsob, jakým lidé komunikují... SPOJMONT Brno, spol. s r.o. Křenová 64, 602 00 Bmo 

T: +420 548 425 211 E: spojmontbmo@spojmontbmo.cz

www.spojmontbmo.cz,www.venkovni-lcd.cz
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Krajský úřad Jihomoravského kraje

měníme způsob, jakým lidé komunikují... SPOJMONT Brno, spol. s r.o. Křenová 64, 602 00 Bmo 

T: +420 548 425 211 E: spojmontbmo@spojraontbmo.cz

www.spojmontbmo.cz,www.venkovni-lcd.cz
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Technická specifikace

46"Velikost obrazovky
-25 °C až +50 °CProvozní teplota

Třída krytí IP56

FLOW-outdoor s inteligentní ventilační jednotkouVarianta LCD panelu
24 hodin denně /24/7/365Provoz

120 kgVáha
727mm x 1313mm x 238,4mm(šířka, výška,hloubka)Rozměry

na výškuOrientace
jednostranný s dotykovým displejem, na zeď

0.90kW/ 0.35kWSpotřeba energie max./běžně
AC 220 -240 V, 50/60 HzNapájení

2 rokyZáruka
Full HD Professional LCDLCD panel
TFTTechnologie LCD panelu

Typ podsvícení LED

2500 NitůJas

Senzor světla ano

5000:1.Kontrast

9:16 na výškuPoměr stran

Úhel pohledu 178°horizontálně/ 178°vertikálně

1080 x 1920 pxRozlišení
573mm x 1018 mmZobrazovací plocha

Antivandal provedení-ocelová konstrukce, protinálepkový 

povrch - zrnitý
Konstrukce

topení/větrání nucenou ventilacíVentilační jednotka

Síla skla 4+4mm / antireflexní vrstva / max. 0,5 % odrazu, 

pokovené sklo, mezera mezi čelním ochranným sklem a 

displejemSklo

MULTI TOUCH, kapacitní pokovené sklo

vlastní systém kontrolyDohledový SW kiosku

USB, HDMI

RJ-45 - připojení LCD panelu na internet
Interní konektory

AC zásuvka

svorkovnice - k připojení AC elektrického napájení

Windows 10 Prof.Operační systém

Interaktivní prohlížeč- webové stránky města / whitelist

Záhlaví: datum,čas, svátek, počasí, 

Zápatí: kontakty, obrázek
SW

zoom tlačítko, tlačítko pro vozíčkáře

Intel Celeron 3855U 
4 GB DDR3 SO-DIMM 
Integrated Intel HD Graphics 510 
SSD 120 GB SATA3 disk drive

Procesor: 
Paměť: 
Grafika: 
Hard disk:

Pc

na zeďInstalace
Metalickým nebo optickým kabelemPřipojení celého zařízení
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