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SMLOUVA O DÍLO 
 
Město Rakovník 
se sídlem:  Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník 
IČ:   00244309 
DIČ:   CZ00244309  
Zastoupená:  xxx, starosta města 
 
(dále také jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Galileo Corporation s.r.o. 
se sídlem:  Březenecká 4808, 430 04 Chomutov 
IČ:   25448714 
DIČ:    CZ25448714 
Bankovní spojení: xxx 
Zastoupená:  xxx – jednatelem 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18789. 
(dále také jen „Dodavatel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu 
o dílo (dále jen „Smlouva“): 
 

Článek I. 
 Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je dodání díla Dodavatelem Objednateli v následujícím rozsahu - 

kompletní dodávka a instalace venkovního kiosku a elektronické úřední desky v souladu 
s technickou specifikací dodávky, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a závazek Objednatele dílo 
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.  

2. Spolu s dílem je Dodavatel povinen odevzdat objednateli kompletní dokumentaci k němu 
náležející, tj. dodací list a další doklady nutné k užívání věci (např. prohlášení o shodě, záruční 
listy, energetický štítek apod.). Veškerá dokumentace, která bude předaná, bude vyhotovena 
v českém jazyce. 

 
Článek II.  

Dodací lhůta, místo a způsob plnění 
 

1. Dodavatel je povinen dodat kompletní dílo v termínu stanoveném Objednatelem po 
telefonické objednávce ze dne 14. 4. 2021. 

2. Dílo se považuje za dokončené a dodané po jeho předání a převzetí. Tato skutečnost bude 
potvrzena oběma smluvními stranami v předávacím protokolu, který tvoří Přílohu č. 2 této 
Smlouvy. 

3. Místem plnění předmětu Smlouvy je sídlo Objednatele, nedohodnou-li se strany jinak. Přesné 
místo instalace bude Objednatelem určeno při předrealizační návštěvě. 
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Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Dodavatel provede dílo samostatně, s potřebnou péčí a v ujednaném čase, vč. instalace 

a zaškolení obsluhy. 
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli nutnou součinnost potřebnou pro zhotovení díla 

dle této smlouvy, zejména je povinen zajistit možnost instalace venkovního kiosku a jeho 
připojení do sítí. 

3. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody z Dodavatele na Objednatele, nastává okamžikem 
předání a převzetí díla. 
 

Článek IV. 
Kupní cena a její splatnost 

 
1. Celková cena dle této smlouvy je 227 400,- Kč + DPH (k uvedené částce bude připočtena DPH dle 

platných právních předpisů). Celkovou cenu za zhotovení díla tvoří:  

 dodání a instalace venkovního kiosku   221 500,- Kč + DPH 

 instalace a nastavení software elektronické úřední desky      5 900,- Kč + DPH 
2. Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli sjednanou celkovou cenu na základě faktury se 

splatností 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli, kterou je však Dodavatel oprávněn 
vystavit nejdříve ke dni předání díla. 

 
Článek V. 

Záruka a mimozáruční servis 
 

1. Dodavatel poskytne na venkovní kiosek záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku 
v délce 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

2. Práva z vadného plnění upravuje § 2165 a následující občanského zákona. Objednatel má právo 
požádat v záruční době o bezplatné odstranění vady díla v rozsahu uvedeném v reklamaci včetně 
odvozu zařízení z místa instalace do místa opravy, vyjma vad, na které se záruka nevztahuje. 
Veškeré náhradní díly, použité Dodavatelem při opravě, musí být originální a nové, pokud se 
Dodavatel s Objednatelem nedohodnou jinak. 

3. Objednatel má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním 
práv z odpovědnosti za vady. 

4. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 
Objednateli vadami díla.  

 
Článek VI. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná ode dne jejího zveřejnění 
v registru smluv.  

2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 
dva stejnopisy a Dodavatel obdrží jeden stejnopis. 

3. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit po dohodě smluvních stran ve formě písemného 
dodatku. 

4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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5. Dodavatel bere na vědomí, že v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je jako právnická osoba podílející se se na dodávkách 
zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu v Registru smluv 
(zveřejnění zajistí Objednatel). 

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Rakovník dne 14. 4. 2021 usnesením 
č. 236/21. 

8. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří:  Příloha č. 1 – Technická specifikace dodávky 
      Příloha č. 2 – Předávací protokol  
 
  
  
Za Dodavatele Za Objednatele 

  
 
 

 

V Chomutově dne  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………............. 
 

V Rakovníku dne  
 
 

 
 
 
 
 

……………………………………............. 

xxx 
jednatel 

xxx 
starosta 
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