
SMLOUVA O DÍLO č. 6155 / 18/2019

(uzaviena podle § 2586 Zákolla Č. 89/20/2 Sb., "Občallský zdkontk" v platněm zněnt)

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
SÍDLO: Na Šabatce 2050/17,14306 Praha Komořany

IČO:00020699,
DIČ: CZ00020699
Bankovní spojení., ~ . účtu:

Statutární orgán:
Kontaktní osoba ve věcech
technických: ---.---=~ _

na straně jedné - dále jen "objednatel"

a

1.2. KELCOM Ústí nad Labem s.r.o.
SÍDLO: Zeyerova 718/38, 40003 Ústí nad Labem
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6608
ICO: 60279443,
DIČ: CZ60279443
Bankovní spojen'------= ř, účtu: I

Zastoupen: ve věcech smluvních p. Kukačka Leoš - jednatel

na straně druhé - dále jen" zhotovitel"

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

2.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za
podmínek níže uvedených dílo:

kamerový systém - Sever CHMÚ(pobočka Ústí nad Labem)

a to způsobem stanoveným dle této smlouvy a cenové nabídky ze dne 28.6.2019, která je nedílnou
součástí této smlouvy dle přílohy č. I, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
celkovou cenu, která je sjednána v ČI. 4 této smlouvy.

3. TERMÍNY, MÍSTO PLNĚNÍ
Předpokládaný termín pro provedení prací: do 10/2019.
Termín zahájení prací: do 14 dnů od účinnosti smlouvy.



Vyklizení staveniště: nejpozději 3 dny po ukončení prací.

Uvedený termín dokončení díla může být prodloužen o dny, označené jako nepříznivé, pokud povedou
k nutnému přerušení prací zhotovitelem (nepříznivé počasí, tj. silný vítr, dlouhodobý déšť).
Místo plnění: ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem, Kočkovská 18/2699, Ústí nad Labem.

4. CENA DÍLA
4.1. Za zhotovení předmětu díla uvedeného v ČI. 2 této smlouvy se smluvní strany se dohodly, že objednatel

zaplatí zhotoviteli sjednanou celkovou cenu, která činí částku ve výši:

98 440,00 Kč bez DPH (slovy: devadesátosmtisícčtyřistatčyřicetkorunčeských).

4.2. Cena díla byla dohodnuta jako pevná a neměnná po celou dobu realizace díla, pokud objednatel
nerozšíří své požadavky písemnou formou.

4.3. Plnění bude použito pro činnosti, kdy objednatel není osobou povinnou k DPH. Z tohoto důvodu nelze
použít režim přenesené daňové povinnosti.

5. PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ
5.1.Objednatel závazně prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má zajištěno financování celého

předmětného díla a že nezadá zhotoviteli práce, pro které nemá zajištěno finanční krytí.
5.2.0bjednatel se zhotoviteli podpisem této smlouvy zavázal předmětné dílo v plném rozsahu dle přílohy č.l

včetně případných odsouhlasených víceprací řádně a včas uhradit.
5.3. Při konečném předání a převzetí díla objednatelem bude objednateli předána faktura k proplacení.
5.4. Splatnost všech faktur je 30 dnů.
5.5.Termínem splatnosti faktur se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch

zhotovitele.
5.6.Faktura bude vystavena zhotovitelem na adresu objednatele a bude obsahovat údaje objednatele. Ten

potvrdí její věcnou správnost a zajistí její úhradu v termínu splatnosti v souladu s platebními
podmínkami této smlouvy.

5.7. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů, náležitosti účetního
dokladu dle zákona č.5631l991 Sb. o účetnictví a dále musí ještě obsahovat tyto údaje: název stavby,
číslo smlouvy, předmět smlouvy.

5.8.0bjednatel má právo do doby splatnosti vrátit fakturu zhotoviteli, nebude-li obsahovat výše uvedené
náležitosti, nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

5.9. V případě odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením ČI. 7, této smlouvy uhradí objednatel
zhotoviteli skutečně provedené práce a zabudovaný materiál.

5.10. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo, pokud vady a nedodělky neznemožňují správnou
funkci systému. Případné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu vč. termínu jejich
odstranění.

6. ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY
6.1. Odpovědnost za předmět díla, uvedený v ČI. 2 této smlouvy nese zhotovitel v plném rozsahu počínaje

dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu díla zhotovitelem objednateli.
6.2. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele až po úplném zaplacení ceny

díla.
6.3. Zhotovitel nebo případný subdodavatel pojistí všechny své zaměstnance oprávněné ke vstupu

na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.
6.4. Zhotovitel současně prohlašuje, že je pojištěn u Allianz a.s. na případně způsobené škody, a to do výše

5 000000,- Kč.
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Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit na základě dohody nebo odstoupením na základě důvodů
uvedených v této smlouvě. S ohledem na krátký důvod plnění není možné uplatnit ukončení na základě
výpovědi.

7. UKONČENÍ SMLOUVY, ZÁNIK
Účastníci smlouvy se dohodli, že:

a) objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší smluvní povinn sti
a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 15 dnů ode dne převzetí upozornění úči ná
opatření k odstranění zjištěných nedostatků, _

b) zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení CI. 5
"Podmínky finančního plnění", je-li prodlení delší než 15 dnů.

c) odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

8. KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO
Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo a dodaný materi1ál
24 měsíců. Neodpovídá za vady, které vznikly neodbornou údržbou, úpravou nebo opravou v době záruky,
vnějšími mechanickými nebo chemickými vlivy, poškozením nebo nedbalostí uživatele a které vznik y
živelnou pohromou, statickou elektřinou a vandalstvím.
Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:

a) 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zdraví nebo životy osob, nebo
jedná-li se o ohrožení díla,

b) do 5 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či
zdraví nebo životy osob).

9. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ
Účastníci smlouvy se dohodli, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy
uvedeného v ČI. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200,00 Kč za každý
den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.

Účastníci smlouvy se dohodli, že objednatel zaplatí smluvní pokutu při prodlení s úhradou plateb
0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

ve výši

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

a) se zavazuje realizovat předmět smlouvy v nejvyšší kvalitě a v souladu s aplikovanými předpisy, pravidly
a normami a s maximální ohleduplností k majetku Objednatele,

b) je oprávněn provést dílčí dodávky nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat subdodavatelům.
c) odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi,
d) prohlašuje, že má všechna práva k navrženému řešení a provedení díla.

Objednatel:

a) předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad,
b) objednavatel se zavazuje, že zajistí po dobu provádění prací místnost na zamykatelné uskladnění

materiálu a nářadí v prostorách objektu,
c) objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně k použití přívod el. energie (zásuvku 230V).

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
Zhotovitel:

a) se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se
soupisem případných nedodělků a lhůtamijejich odstranění,
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b) zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla, vyklidit
staveniště.

Objednatel:

a) se zavazuje průběžně kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

b) se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí výzvy,
zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání
zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla,

c) se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se
soupisem případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Změny nebo doplnění této smlouvy budou prováděny výlučně písemnou formou na základě dohody obou
smluvních stran.

Smluvní vztahy v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský
zákoník a předpisy souvisejícími.

Nedílnou součástí toto smlouvy je příloha č. 1 - návrh sestavy a rozpočet na rozšíření IP Kamerového
systému v areálu CHMI na Kočkově.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv na
základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a jsou srozuměné s jejím obsahem a na důkaz toho
připojují své podpisy.

Za objednatele:
Český hydrometeorologický ústav

Za zhotovitele:
KELCOM Ústí nad Labem s.r.o.

V P -~" dne : ..... ~.l.~09.- ..2019 V dstí nad Ifobemdne:.~.I.:.f.· ...!f.S
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pŘrlOHA č. 1 SMLOUVY O oůo Č. 6155/18/2019
COM ...*~ Zeyerova 38.400 03 Ústí nad Labem

&"L'LC.lI-"l'" hup.www.kelcom-ul tel. 475 531 816 (fax 984) .mobil: 777240594
~ E-mail: kelclllll-ul@kdclllll-uI.CZI(O: 60279443. DIC: CZ60279443

!.,\IlFlPE('O\'A( I SYSli \1\ • K,\\H ROVf SY<,If\1\ • POL \R'\, SHíSi\ll7.,Kl ' Díle IIAnov! SYSTÍ'MY • F! H.fROINSTAI \0

NÁVRH SESTAVY A ROZPOČET NA ROZŠÍŘENÍ IP KAMEROVÉHO
SYSTÉMU V AREÁLU CHMI NA KOČKOVĚ

Tento rozpočet byl vypracován dle požadavků ing. Fárka a řeší rozšíření digitálního kamerového
systému do venkovních prostor v okolí budovy. Bude pokrývat dosud nepokryté parkovaeí plochy a dále
budoucí prostor staveniště v zadním traktu areálu.

Návrh předpokládá osazení 2 + 2 ks venkovní barevné venkovní FullHD kompaktní kamery. Přenos
obrazů do nového síťového digítálního záznamového multiplexeru (NVR) s přístupem přes LAN/internet po
novém kabelovém vedení s PoE napájením kamer. Rozpočet počítá s důkladnou přcpěťovou ochranou
kabeláže i navrhovaných komponentů.

Je navržena vyšší kvalitativní třída systému s FullHD rozlišením. s vysokou citlivostí za nízkého
osvětlení a infračerveným přísvitem do 60m. Ohniskové vzdálenosti objektivů jsou voleny s ohledem na
dokonalé pokrytí střežcných ploch s přiměřeným přesahem.
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Zeverova 3M. 4(XI OJ Ústí nad Labem
I: 777 24ú 594

"_1l(JW_ ičo: 60279443. Dit: CZ60279443
ZAf:lľZf'f«)\'\('j SYSH "lY' 1\,\\IUlU\T. SV-;'l[\lY' 1'(12:\'1\'1; <;1(',\,\1 tLI,( L' OO( IIA/K()\T s.YSri\IY • n !KJRO!~STALM r .
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Nákladv colkom bc>! DPH 42750, ..,_ -'--- ------- .. -- -- - - " -..- ·---·-·-l-------4 .. __ ;;c::;;.;;;:_;;_

51728
Náklady celkem vč. DPH

Termín instalace: Dle dohody

Záruční doba: 2 roky na materiál, 3 roky na montážní ·~C(

Aktualizováno v Ústí nad Labem 28.6.2019

-------


