
SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:
Mateřská škola a základni škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace
se sídlem Školní 3208/51, 697 01 Kyjov
zastoupena PaedDr. Miroslavem Hulou, ředitelem
lČ: 00567043
Bankovní spojení: Č.ú.7634671/0100

Zhotovitel:
Ing. Antonin Hrubý
Boršovská 2222/50
697 01 Kyjov
lČ: 87876469
Bankovní spojení: kb Kyjov, č.ú.: 43-9966270237/0100

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavÍrajÍ tuto smlouvu.

1. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočÍvajÍcÍ v dodávce 2 ks stolní PC (kancelář), 2 ks stolní PC
(učebna), 1 ks projektor Epson eb-x41, 1 ks wifi router Mikrotik RB951Ui-2HnO, 600 MHz, 128MB RAM, 1sada
repro bedny Genius SP-HF160 wooden SPK 2W, 1 ks tablet Leňovo Tablet MiiX 320 10,1°' 128 GB. Konfigurace
jednotlivých položek dle nabídky zhotovitele ze dne 6.12.2017.
Do předmětu díla je zahrnuta i jeho doprava na místo plněni. Zhotovitel je povinen objednateli předat s dilem
zejména návody k obsluze, dodací a záruční listy a oprávněni k užití instalovaného software. Objednatel se
zavazuje předmět plnění 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 plnění: Mateřská škola a základni škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace,
Školní 3208/51, 697 01 Kyjov.

3. Cena díla a její splatnost

Cena díla činí celkem 83.840,- bez DPH, tj. celkem 101,446,- s dph.
Cena díla zahrnuje i veškeré náklady souvisejÍcÍ s provedením díla (pojištění, dopravné atd.).
uhrazena na základě faktury, daňového dokladu, vystavené nejdříve v den převzetí řádně
Cena za dílo je splatná do 10 dnů ode dne doručení faktury objednateli bezhotovostním
zhotovitele.

Cena za dílo bude
provedeného díla.
převodem na účet

4. Předání a převzetí díla

O převzetí díla bude sepsán protokol. Dílo se považuje 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 jím 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: stolní PC - 3 roky, dataprojektor, wifi router, reproduktory, tablet - 2 roky.



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

6. Součinnost objednatele

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

7. Odstoupení 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 příloh,
veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejÍcÍch s realizací plněni do roku 2027,
pokud český právni řád nestanovuje 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 ustanoveni

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými a číslovanými 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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