
Smlouva o dílo
KRPT-61872/ČJ-2019-0700VZ

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
75151502
CZ75151502

Be. Ivo Hořín, zástupce vedoucího OSM

(dále jen ,,objednatel")

a

vojenský technický ústav,
SIdlo:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Ve věcech smluvních:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Ve věcech technických:
E-mail:
Telefon:

s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO
M|adobo|es|avská 944, 197 00 Praha 9 - Kbely
24272523
CZ24272523
Ing, Petr Novotný - řěditel odštěpného závodu, jednajÍcÍ ve smyslu
ustanoveni § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, ve věci týkajIcI se odštěpného závodu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a "roku v souladu s § 2586 a násl. zák. 89/2012, občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následujici smlouvu:
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Článek ||.
' Předmět smlouvy

1'. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných provést na svůj náklad a
nebezpečí pro objednatele dílo spočÍvajÍcÍ v modernizaci vozidla VŠMP (Ve|ite|sko-štábnj mobilnI
pracoviště), jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle článku Ill. této
smlouvy.

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27. března k veřejné zakázce
Č. KRPT-61872/ČJ-2019-0700VZ.

Článek |||.
Cena za dílo, platební podmínky

1. Cena byla sjednána ve výši 204.571,00 Kč
DPH 21% 42.959,91 Kč
Celkem s DPH 21% 247.530,91 Kč
Slovy: dvěstěčtyřicetsedmtisÍcpětsettřicetkorundevadesátjednaha|éřů

2. Sjednaná cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením díla, včetně
opatřeni materiálu k provedení díla a náklady spojené s dodáním díla.

3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit.

4. Cena za dílo bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí díla
objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat veškeré
náležitosti dle ustanoveni § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a dle ustanovení § 435 NOZ.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 21 dnů od dodání díla,

6. Cena za dílo se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání fakturované ceny z bankovního účtu
objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury,
není objednatel povinen až do odstraněni vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady
díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních
dnů.

Článek lV.
Doba a místo plněni, předáni díla

1. Zhotovitel je povinen' dodat dílo do 4 měsíců od podpisu smlouvy se všemi náležitostmi (fakturace,
dodací list apod.).

2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen
,,protokol") ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dodáno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané jakosti, přičemž v takovém případě objednatel důvody odrrňtnuti
převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od původního
termínu předání díla.

2



4. Místem plnění /dodání/ je provozovna dodavatele.

5. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu dodáni díla nejméně 24 hodin předem.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem převzetí díla od zhotovitele.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla od zhotovitele.

Článek VI.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku i dňčích prvků díla po dobu 2Ä
měsíců od data protoko|árnľho předáni díla objednateli.

2. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv během lhůty pro uplatněni vady bez
ohledu na to, že objednatel takovou vadu zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se
sjednává, že převzetím části předmětu plnění není dotčeno právo objednatele uplatňovat práva
z vady, která byla zjistitelná, ale nebyla zjištěna při převzetí. Ustanovení § 2618 občanského
zákoníku smluvní strany vylučují.

3. Reklamace vad musí být provedena písemně.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 7 pracovních dnů od
doručení reklamace objednatele. Veškeré náklady souvisejici s opravou vždy hradí zhotovitel.
Odstraněni vad proběhne v sidle objednatele.

5. V případě vady nikoli běžné je zhotovitel povinen provést opravu v době obvyklé charakteru
vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Opravené dílo zhotovitel předá objednateli zvláštním předávacím protokolem o opravě vady,
podepsaným pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Na opravenou část díla se vztahuje
záruční doba dle odst. 1 tohoto článku a počíná běžet dnem předáni opraveného díla
objednateli.

7. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

Článek VIl.
Ukončeni smlouvy, odstoupení od smlouvy

1, Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být ukončena výpovědi objednatele, a to bez
udáni důvodů. výpovědní doba činí 3 kalendářní měsíce a začíná běžet prvním dnem
kalendářnIho měsíce nás|edujÍcÍho po ,měsíci, v němž byla výpověď' doručena zhotoviteli.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ust.
§ 2002 občanského zákoníku, t.j poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným
způsobem. ,

4. Za podstatné porušení tétp smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení zhotoůitele s dodáním díla o vÍce než jeden kalendářní den;

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. VI.;
c) postup zhotovitele při dodání díla v rozporu s pokyny objednatele.
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5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

6.

7.

8.

9.

a) ,vůči majetku zhotovitele probíhá insdvenčni řIzenI, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku,
pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k
úhradě nákladů inso|venčniho řÍzení:

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou
svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dni.

Odstoupením od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně
nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od smlouvy. Smluvní strany jsou
povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze smlouvy, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámeni smluvní strany o odstoupeni od této smlouvy.

Objednatel může od smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto skutečnost
výslovně v odstoupení. V tom případě se závazek založený touto smlouvou zrušuje od počátku
a smluvní strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámeni objednatele o odstoupeni od této smlouvy.
Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty ani ujednáni, která mají vzhledem ke své povaze
zavazovat smluvní strany i po ukončeni smlouvy.

Článek VIII.

Sankce

1.

2.

3.

4.

5.

V případě nedodržení terminu dodáni díla podle ČI. IV. ze strany zhotovitele, v případě
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý, byt' i započatý
kalendářní den prodlení.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byt' i
započatý, den prodlení.
Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením záruční opravy dle ČI. VI. zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den
prodlení.
Smluvní pokuta a úrok z prodlenI jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářnIch dnů ode dne jejich
uplatněni.
Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody nebo odškodněni v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dodat dílo.

Článek lX.
Ostatní ujednáni

1.

2.

3.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy. ,
Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu
s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva
účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z ni vyp|ývajÍcÍch. .

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l jsou oprávněny k poskytováni součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke sjednáváni změn nebo rozsahu
této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

4. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou postupně
číslovaných dodatků ke smlouvě.

5. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před přIslušnými
obecnými soudy.

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášenI, je ve vztahu k této
smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jednu obdrží objednatel a jednu
zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo
této smlouvy.

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je nás|edujÍcÍ příloha:
Příloha č. 1 - Specifikace - Modernizace vozidla VŠMP

V Ostravě dn"' 4, 04, 2019 V "?YCA'2< dne: ĹQji.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Be. Ivo Hořín
zástupce vedoucího OSM

Ing. Petr Novotn
ředit dštěpného závodu
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Příloha č. 1 k č. j.: KRPT-61872/ČJ-2019-0700VZ

V

Specifikace - Modernizace vozidla VSMP
Technická specifikace přestavby - modernizaci vozidla VŠMP SPJ Ostrava:

jedná se o vozidlo Mercedes Benz Sprinter 516C, kde speciální nástavba byla provedena na
klič v roce 2010.

Účelem přestavby - modernizace je:

- obměna stávajicI hlavni zobrazovací jednotky za 2 ks TV o úhlopřIčce 32" - parametry:

* rozlišení Full HD ( 1920X1080)

* tuner DBVT2/H.265/HEVC265

* integrovaná WiFi

* minimálně 2 HDMI vstupy, lx hybridní kompozitní + komponentní video vstup, min. 2 x USB,

lx počítačový hdmi, lx Ethernet

- obměna antén videolinku za antény pro lte příjem (konektor SMA střed m) s ukončením

do zadního technického prostoru k zadavatelem dodanému LTE routeru

- obměna Wi-Fi antény s rozšIřenM signálu do pracovního prostoru ukončeného samostatnou

anténou - konektor SMA-RP (střed f)

- obměna antény pro tv příjem v pásmu DBV-T2

- rozšiřenÍ přípojných mist na pracovním stole o min. 4 x USB, 4 x 230V, lx HDMI vstup,

1X12V zásuvky

- vybudováni držáku pro přijímač videosignálu z vrtulníků LS PČR

- vybudovánítrasy anténních svodů pro tento přijímač včetně uchycení antén na střeše vozidla

(antény dodá zadavatel) s ukončením u držáku pro přijímač videosignálu z vrtulníků

- vstupy videosignálu (obě nově pořízené TV a HDMI vstup a přijímač videosignálu z vrtulnIku) budou

implementovány do stávajÍcÍho rozvodu přepínače videosignálu nad pracovním stolem

- všechna nově zřízená přípojná místa budou implementovány do stávajÍcÍho elektrického zapojeni

vozidla s přihlédnutím ha spotřebu a zatÍženÍ elektro soustavy

- obměna stávajÍcÍ klimatizace za výkon nějsi - ch|adÍcÍ výkon min. 2050 W
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