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SMLOUVA O DÍLO

Městská část Praha 22
se sídlem: Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 22
IČ: 00240915

DIČ: CZ00240915
Zastoupení: Tomáš Kaněra, starosta
(dále také jen „Objednatel") na straně jedné

a

Galileo Corporation s.r.o.
se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
IČ: 25448714
DIČ: CZ25448714
Číslo účtu:
IBAN: CZ61 0300 0000 0003 0935 3621
SWIFT: CEKOCZPP
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18789.
Zastoupeno: Dušanem Procházkou, MBA —jednatelem společnosti
(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 L
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je dodání díla Dodavatelem Objednateli v následujícím rozsahu -
kompletní dodávka a instalace venkovního Galileo Smart 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 pinění

1. Dodavatel je povinen dodat kompletní dílo v termínu stanoveném Objednatelem.
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 pinění 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 219 500,- Kč + DPH (k uvedené částce bude připočtena DPH dle
platných právních předpisů). Celkovou cenu za zhotovení díla tvoří:

• dodání a instalace venkovního kiosku 219 500,- Kč + DPH,
• instalace a nastavení software elektronické úřední desky 0,- 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.

3. Veškeré platby plynoucí z této smlouvy uhradí objednatel dodavateli na bankovní účet vedený u

Článek V.
Záruka a mimozáruční servis

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

2. Práva z vadného pinění 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 smluvní stran a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru
smluv.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní
strana 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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S. 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. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří: Příloha Č. 1— Technická specifikace dodávky
Příloha č. 2 — Předávací protokol

Za ObjednateleZa Dodavatele

V Chomutově dne 23.1.2023

x
Galil

wvnv.ig:►li

Galiloo Corporation , r.o.
8fozonock9 4808

info(g?fgah

Dušan Procházka, MBA
jednatel společnosti

V Městské části Praha 22 dne 3 2023

Tomáš Kaněra,
starosta
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Ga~1 Příloha č.1ke Smlouvě o dílo
Technická specifikace dodávky

Příloha č. 1- Technická specifikace dodávky

Dodávané zařízení:

Název:
Počet:
Výrobní číslo:

GALILEO KIOSEK 43
1ks

Technická specifikace zařízení:

Velikost displeje: 43" (109 cm)
Orientace: Na výšku
Provedení: Závěsné
Konstrukce: Celonerezová
Povrchová úprava: Nerez
Krytí: IP65
UPS: Ano
Provozní teploty: -35°C až + 65°C
Určeno pro provoz: 24/7/365

Specifikace hardware:

CPU: Intel Pentium Silver 2,8 GHz QC
HDD: 128 GB M.2 SSD
RAM: 8 GB
Rozlišení displeje: 1080 x 1920
Svítivost: 2500 NITS
Bezpečnostní sklo: 8 mm, tvrzené
Světelný senzor
UV antireflexní úprava
FORTOUCH technologie
AntiGlare úprava
VandalProof provedení
2 reproduktory

Specifikace software:

Operační systém: Windows 10 IoT
Aplikace: Galileo WebApp

Galileo Sync

Noční osvětlení
Filtr modrého světla
Zabezpečení neoprávněného vstupu mimo Úřední desku, příp. web města
Off-line zobrazení všech dokumentů z úřední desky (bez připojení k internetu)
Pohodlné ovládání z invalidního vozíku
Řešení pro seniory, hendikepované a tělesně postižené osoby
Funkce spořiče obrazovky
Možnost zvětšování a zmenšování zobrazeného obsahu
QR kód pro uložení a sdílení vyhledaných informací
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Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo
Př~děvcí protokol

Předávací protokol
Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo

Předávající (dodavatel):
Galileo Corporation spol s.r.o.
gřezenecká 4808
430 04 Chomutov
IČo: 25448714
biČ: C22S447714
zastoupený:

Předání:

Předmět předání:

Přebírající (odběratel):

Městská část PRAHA 22
Úřadiměstské části

Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhiíněves

^38-

1. Nainstalovaný venkovní kiosek
2. Nainstalovaný a nastavený software elektronické úřední

desk
Popis umístění
kiosku:

,NA L& v&' .s~ 'i,'/~ oĎ Vc1io~Č-, ,/ ric=5T,";' t1ti) .

Datum přední: ~Cl .7 , 2oZ~

Přívod elektrické energie:

Odkud a jak je
elektřina přivedena?

Internet:

Typ přlpojení:

Poskytovatel
internetu:

O? tů osk ("1 .j)o hi S-i,t.v , 7/ Zra 2ttiř' 17 / ~jlc~

V~h •bv ,JiS-7Ičc ,

~
Wifi / GSM

f=' 3Ci C'v fvti' ( fl c, #,.

Odkud a jak je internet
přiveden?

d>> 1~.íus41 )t> ; 7,LU i T f
,

"1 C2 G /1 . ( ‚ t/ Lt ~
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Nastaveně teploty: člc~ 3v
Orientace kiosku: .3 V
Výrobní číslo: (;4 1'S

Technická podpora:

Telefon:

Email:

-420 226 257 050

podpora@igalileo.cz

Zodpovědná osoba za dílo ú odběratele:

meno a příjmení:rjmenr.~

Funkce:

Mobilní telefon:

Email:
i`y~, /P~, • ~ k- ~~ ~l,~~~..2~, ~~

Zaškolení proběhlo
dne: ' í ~ ~v Z '

_ _.

Klíč 1ks od kiosku byl
předán dne:

,~ L'-

Předání díla proběhlo bez výhrad:

Předání díla proběhlo s výhradami: q
Výhrada Další postup

Podpis předávajícího

Městská část PRAHA 22
Oral městské části

Nové náméstt 1250
104 00 Praha'Jhfin~res
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