
SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:
Mateřská Škola a základní Škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace
se sídlem Školní 3208/51, 697 01 Kyjov
zastoupena Paedor. Miroslavem Hulou, ředitelem
lČ: 00567043
Bankovní spojení: č.ú.7634671/0100

Zhotovitel:
MONAPRO spol. S r.o.
Bynovec 140, 405 02 Děčín 2
Provozovna Kamenická 1107/175, 405 02 Děčín 2
zastoupena Arnoštem Andrejkovičem, jednatelem společnosti
lČ: 28663195
DIČ: CZ28663195
Bankovní spojení: 43-2240280207/0100

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavirají tuto smkuvu.

1. Předmět díla

.
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočÍvajÍcÍ v dodávce 1 ks interaktivní tabule SMART Board
M680 (se zárukou 60 měsíců) včetně software SMART Notebook 2017 a 1 ks stolního PC HP ProOesk600G3 SFF
dne nabídky zhotovitele ze dne 4.12.2017 o konfiguraci: procesor 15-7500, RAM 2X4 GB, SOD 256GB, grafika
GT730 1GB, OS WiniOP64, usb slim klávesnice a myš, 2x DisplayPort a lx hdmi výstup, lx usb Type-C charging
port, 6x USB 3.1, 4x usb 2.0, zdroj 250w platinum, záruka 3-3-3, Passmark 7830.
zhotovitel na výše uvedené dílo poskytuje náhradní plnění. Do předmětu dňa je zahrnuta j jeho doprava na
místo plnění. Nabídka zhotovitele je součástí této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli předat s dílem
zejména návody k obsluze, dodací a záruční listy a oprávnění k užití instalovaného software. Objednatel se
zavazuje předmět plněni převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Doba a místo plněni

zhotovitel dílo dodá nejpozději do 20.12.2017. Pokud by tomu tak nebylo, objednatel si vyhrazuje právo od
smlouvy odstoupit.
Místo plněni: Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace,
Školní 3208/51, 697 01 Kyjov.

3. Cena díla a její splatnost

Cena díla Činí celkem 52.300,- bez DPH, tj. celkem 63.283,- s DPH.
zhotovitel prohlašuje, že je poskytovatelem náhradního plnění, které se na toto dílo vztahuje.
Cena díla zahrnuje i veškeré náklady související s provedením díla (pojištění, dopravné atd.). Cena za dílo bude
uhrazena na základě faktury, daňového dokladu, vystavené nejdříve v den převzetí řádně provedeného díla.
Cena za dÍ|Q je splatná do 10 dnů ode dne doručení faktury objednateli bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele.

4. Předání a převzetí díla

O převzetí díla bude sepsán protokol. Dílo se povážuje za řádně provedené až odstraněním případných vad a
nedodělků vytčených v předávacím protokole.



5. Záruka, servisní podmínky a technická podpora

Zhotovitel odpovídá za vady, které má jim zhotovené dílo při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se na
vybavenÍ vyskytnou po jeho převzetí objednatelem v záruční době. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla
takto:
SMART Board M680 - 60 měsíců
PC-3 roky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí bezvadného díla objednatelem. K upktnění práv z odpovědnosti za
vady/ oznámeni vady/ postačuje forma e-mailové zprávy na adresu zhotovitele.
Odstranění vad/ opravu l provede zhotovitel zpravidla v místě díla.
Zhotovitel odstraní vadu nejpozději do 5 pracovních dní od jejího oznámení, nebude ii v konkrétním případě
dohodnuto jinak.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku:
-vyšší moci
- mechanického poškozeni vnější silou
- nevhodných provozních podmínek
- nesprávným nebo neodborným použitím zařkeni
- úmyslného poškozeM zařjzenÍ
- obvyklého opotřebení
Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli i další /pozáručnY servis po dobu nejméně 24 měsíců.

6, Součinnost objednatele

objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provedení díla potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit
místo plnění díla, zajistit u objektu realizace díla místo pro nakládku a vykládku jednoho dodávkového
automobilu zhotovitele.

7. Odstoupeni od smlouvy

V případě prodlení se zhotovení díla po dobu delší jak 8 dnů má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

8. Ostatní ujednání

Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy včetně jejich případných dodatků včetně přiloh,
veŠkeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejÍcÍch s realizacÍ plnění do roku 2027,
pokud český právní řád nestanovúje lhůtu delší. výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány
způsobem uvedeným v zákoně Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č.
499/2004 sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR.

9. závěrečná ustanovení

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými a čIslovanými dodatky. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti
dnem jejího podpisu oběma stranami, Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nich po jednom obdrží
každá ze smluvních stran.
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