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SMLOUVA O DÍLO

,,Komplexní dodávka systému pro distribuci informací MČ Praha 8"

název:
IČ:
sídlo:

Úřad městské části Praha 8
00063797
Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, 180 48

zastoupená: Romanem Petrusem, starostou městské části Praha 8

(dále jen jako „Objednatel" na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název:
IČ:
sídlo:

zastoupená

BSS Praha s.r.o.
28207611
V Holešovičkách 20, Praha 8 - Libeň, 182 00

Petrem Silovským, jednatelem společnosti

(dále jen jako „Zhotovitel" na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle k tomuto datu platného občanského zákoníku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat Objednateli za podmínek níže uvedených dílo:
Komplexní dodávka systému pro distribuci informací členům Rady Městské části Praha 8
(SDI), včetně instalace a implementace (dále jen „Dílo") a Objednatel se zavazuje Dílo převzít
a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. Technická specifikace
Díla jakož i specifikace ceny a doporučení vhodného hardwaru (zařízení) pro provoz aplikace je
přílohou č.1 této smlouvy.
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II.
Cena Díla a způsob úhrady

a) Objednatel se zavazuje zaplatit z řádně a včas provedené dílo dohodnutou smluvní cenu,
která byla stanovena podle příslušného zákona o cenách v platném znění v době podpisu
smlouvy.

b) Cena za dílo je splatná na základě daňové faktury vystavené Poskytovatelem a to ve lhůtě
31 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena za dílo bude hrazena převodem na účet
Poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Závazek Objednatele se považuje za
splněný poukázáním dané částky na účet Poskytovatele.

c) Faktura musí obsahovat správné a kompletní platební údaje a správné a úplné cenové
údaje. V opačném případě není Objednatel povinen fakturu proplatit, dokud nebude
sjednána náprava ze strany Poskytovatele. Faktura vždy musí obsahovat všechny
zákonitosti dle zákona o účetnictví a zákona o DPH.

Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo
- číslo smlouvy nebo název projektu
- datum vystavení a datum splatnosti
- předmět plnění
- označení bankovního spojení Poskytovatele a Objednatele
- cenu vynaložených nákladů a samostatně uvedenou sazbu DPH
- celkovou fakturovanou částku
- razítko Poskytovatele
- podpis osoby oprávněné podepisovat za Poskytovatele faktury

Cena:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bez DPH bude činit částku ve výši 657.600,- Kč
(slovy šestsestpadesátsedmtisícšestsetkorunčeských), z toho DPH činí 138.096,- Kč (slovy
stotřicetosmtisícdevadesátšestkorunčeských). Celková cena s DPH tak bude činit 795.696,- Kč
(slovy sedmsetdevadesátpěttisícšestsetdevadesátšestkorunčeských) a bude uhrazena na účet
Zhotovitele č.ú. 43-1001620257/0100 vedený u Komerční banky a.s. při předání a převzetí Díla.
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III.
Termín zhotovení díla

Objednatel předal při podpisu smlouvy Zhotoviteli veškeré podklady a kontakty na zodpovědné
osoby nebo jiné informace, nutné pro zdárné dokončení Díla Zhotovitelem. Smluvní strany se
dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.12.2016.

IV.
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde nejpozději do dvou pracovních dnů od jeho zhotovení.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní
pokutě ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto
smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,5% bez DPH z celkové ceny Díla za každých
započatých 7 dní prodlení.

V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 2 let od předání Díla Objednateli. Záruka se
nevztahuje na úpravy a neoprávněné zásahy do hardwaru či softwaru systému nebo zařízení.
Záruční vadou je míněno jen takové poškození, které vzniklo chybou při výrobě a nikoli
nesprávným užíváním věci, opotřebením a nebo vyšší mocí. Neodborné a neoprávněné zásahy do
softwaru nebo hardwaru systému nebo zařízení, které jsou v rozporu s jeho správným užíváním,
mohou zapříčinit poruchu systému jako celku nebo jeho součástí. Takovéto poruchy jsou
považovány za mimozáruční.

Objednatel je povinen ohlašovat závady Zhotoviteli písemnou formou pomocí emailu na kontakt
uvedený v závěrečných ustanoveních této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky,
k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními
stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
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VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména pak
občanským zákoníkem.

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě,
odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývajících
ze smlouvy na 3. osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.

Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů uvedených v záhlaví smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně čísla bankovního účtu
smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke smlouvě.

Pro rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto
smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

'Doložka dle§ 43 zákona č. 131/2000 Sb.,~""··""'""' """"'- 
o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č.1 smlouvy o dílo

,,Komplexní dodávka systému pro distribuci informací MČ Praha 8"

I.
Technická specifikace Díla

Předmětem dodávky je softwarové řešení pro 15 zařízení, které umožňuje zobrazovat potřebné
informace členům rady MČ Praha 8 dle specifikací uvedených v zadání.

Systém pracující na platformě BSS STiNO Digital Signage je univerzálním řešením splňujícím
všechny parametry a požadavky Objednatele.

Systém obsahuje:

• Aplikační rozhraní pro snadné ovládání
• Funkce umožňující přístup ke všem dokumentům pro členy Rady, které budou k tomuto

účelu do aplikace nahrány zodpovědným správcem aplikace/organizátorem schůze
například ze spisové služby úřadu v patřičném formátu (doporučeno v * .pdf, * .jpg, * .png)

• Přehledné řazení dle konkrétních kritérií a specifik dle nastavených práv a parametrů
• Pasivní zobrazení bez možnosti editace dokumentů členy Rady
• Kompatibilita s výstupy virtuální konzole „Citrix reciever"
• Přístup k virtuálnímu disku MČ Praha 8 a dokumentům na něm uloženým
• Sdílení obsahu, samostatné prohlížení obsahu nezávisle na ostatních členech Rady

v obecně podporovaných formátu *.pdf, *.jpg, *.png.
• Přístup k internetu popřípadě vnitřní síti MČ Praha 8
• Kompatibilita s dalšími zařízeními a periferiemi třetích stran, jako například s hlasovacím

zařízením aj.
• Kompatibilita s dalšími aplikacemi třetích stran

Forma provedení:

• Layout aplikace je plně přizpůsobitelný požadavkům Objednatele a lze jej kdykoli
editovat a měnit dle aktuálních potřeb prezentace obsahu - včetně změny formátu písma,
přidání nebo odebrání doplňujících informací (datum/čas/ jiné), změna barevného
provedení i celkového rozmístění zobrazených informací

• Plná kompatibilita s dotekovou obrazovkou (dotekovým modulem) se všemi zařízeními
na trhu

• Možnost nastavit na zařízení aplikaci jako jedinou výchozí aplikaci (nastavení práv při
spuštění zařízení)
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II.
Specifikace ceny Díla

Celková cena za „komplexní dodávku systému pro distribuci informací MČ Praha 8"
včetně instalace, nastavení, konfigurace a dopravy činí:

657.600 ,- Kč bez DPH

III.
Doporučení vhodného hardware

Součástí poptávky Objednatele je i požadavek na návrh vhodného zařízení pro provoz poptaného
systému.

Doporučujeme: Lenovo Yoga 500

Technické parametry
Úhlopříčka displeje["]: 14

Rozlišení displeje: 1366 x 768 (HD)
Typ displeje: dotykový

Typ procesoru: Intel Pentium (Broadwell)
Model procesoru: 3805U(l .9 GHz)

Počet jader procesoru: 2
Interní paměť [GB]: 500

Typ paměti: DDR3 SODIMM
Velikost operační paměti [GB]: 4

Bluetooth: Ano
Typ síťové karty: GLAN, WLAN

Wi-Fi standardy: a, ac, b, g, n
HDMI: Ano

Počet portů USB 2.0: 1
Počet portů USB 3.0: 2

• Zhotovitel nabízí Objednateli možnost zápůjčky 2ks zařízení pro testování proti podepsanému
zápůjčnímu protokolu.
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