
Smlouva o dílo

č. objednateIe DPMo/2019170197, č. zhotovitele 201 90906-0í

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č' 8912012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1. Dopravní podnik města olomouce, a.s.
KoŽelužská 563/1 ,779 00 olomouc
lČ 476 76 639
adresa datové schránky. mtsdrnx
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vloŽka 803
zastoupený: lng. Jaromírem Machálkem, MBA, předsedou představenstva, a.s

lng. Pavlem Zatloukalem, místopředsedou představenstva, a.s.
(dále jen objednatel)

a

2. TRON spol. s r.o.
Přerovská 666/54a, 779 o0 olomouc
lČ 41o 31 423
adresa datové schránky: tfw8gaq
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl C, vloŽka 1138
zastoupený: Romanem Dovčiakem, jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel)

il.
Předmět dÍla

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro
objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně
dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu za provedení díla.

2. Dílem dle této smlouvy je ,,Dodání a montáŽ kamerového systému pro sledování situace
před vozidlem" do 14 tramvají a 9 autobusů v areálech DPMo, a.s. na ulicích KoŽeluŽská
a Dolní hejčínská v olomouci v rozsahu dle podmínek výzvy na tuto akci a cenovou
nabídkou zhotovitele (příloha č' 1 smlouvy)'

3. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny související plnění a práce
tvořící předmět díla.

4' Součástí díla je také vypracování a zhotovení revizní zprávy, certifikace, prohlášení o
shodě. Cena této dokumentace je zahrnuta v ceně díla.

5. Součástí díla je i provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z právních
předpisů.

il1.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla objednateli do
20.prosince 2019.

2. Dílo zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo převezme od zhotovitele do 3
(pracovních) dnů od smluveného dne dokončenídíla.
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3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně do pěti dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání objednateli. objednatel je povinen nejpozději do tří dnů od tohoto
oznámení termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řizeni a řádně v něm
pokračovat.

tv.
Předání a převzetí díla

1. Smluvnístrany se dohodly, Že o předánía převzetídíla sepíší předávací protokol, ve kterém
uvedou zejména datum předánía převzetídíla.

2. K podpisu předávacího protokolu jsou oprávněny osoby, které mají právo jednat ve věcech
technických' resp. provozních na základě svého pracovního zařazeni či pověření.

V.
Gena díla a platební podmínky

1. objednatel a zhotovitel se dohodli, Že celková cena za dílo podle této smlouvy činí
225.170,- Kě (slovy dvě stě dvacet pět tisíc sto sedmdesát korun českých) bez DPH. Tato
cena je konečná a můŽe být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran
formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu
díla.

2. Zhotovitel, jako plátce daně z přidané hodnoty, připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané
hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění
uskutečněno.

3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nímŽ se podle této
smlouvy zavázal.

4. Po předánía převzetí hotového díla zhotovitel vystaví konečnou fakturu. Faktura bude mít
náleŽitosti daňového dokladu, obchodní listiny a bude v ní uvedeno také číslo této smlouvy
a datum splatnosti. Za den uskutečnění zdanitelného plněníje povaŽován den předání a
převzetídíla.

5. Faktura je splatná do třiceti dnů od jejího doručení objednateli.
6. V případě, Že faktura nebude obsahovat dohodnuté náleŽitosti nebo bude obsahovat

chybné náleŽitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit do data jejísplatnosti. V takovém
případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti'

7. V případě, Že zhotovitel bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátce
podle ustanovení s 106 a zákona č,. 23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty , nebo bude
na faktuře uveden jiný neŽ tzv. určený účet podle $ 96 citovaného zákona, je objednatel
oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z fakturovaných plnění zvláštním způsobem
zajištěnídaně podle $ 109a citovaného zákona'

vt.
Vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jeŽ má dílo v době jeho předání objednateli. Dílo má vady,
jestliŽe provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2' Zhotovitel odpovídá iza vady díla, které vznikly aŽpojeho předání (přechodu nebezpečí),
jestliŽe tyto vady byly způsobeny prokazatelně porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliŽe tyto vady byly způsobeny pouŽitím věcí
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, Že zhotovitel ani při vynaloŽení
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele písemně
upozornil a objednatel na jejich pouŽití trval. Zhotovitel rovněŽ neodpovídá za vady
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způsobené dodžením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliŽe zhotovitel na
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodžení trval nebo
jestli zhotoviteltuto nevhodnost ani při vynaloŽení odborné péče nemohl zjistit.

vil.
Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo (jako celek) zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost
díla v délce 24 měsíců. Záručni doba začíná běŽet od okamŽiku, kdy objednatel dílo
převezme.

2. objednatel je povinen zjištěné vady písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě l.

této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány a případně uvedeno, jak se projevují.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v posledníden záručni doby se povaŽuje za včas uplatněnou.

3. Zhotovitel je povinen do 24 hodin po obdžení reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává či neuznává a sdělit, v jakém termínu a jakým způsobem budou
vady odstraněny.

4. Zhotovitelje povinen odstranit reklamované vady nejpozději do patnácti dnů po obdžení
reklamace, a to i v případě, Že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované
vady nese zhotovitel i ve sporných případech aŽ do rozhodnutí soudu.

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ani do dvaceti dnů po obdžení reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitelje povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitelje povinen provést dílo v rozsahu, jakosti a provedení, které určuje tato smlouva.
3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně' Zhotovitel se však zavazuje

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla
a poŽadavků na jeho vlastnosti a upozorňující na moŽné porušování smluvních povinností
zhotovitele.

4' Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

5. Zhotovitelje povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliŽe zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloŽení odborné péče.

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na poŽádání
objednatele povinen doloŽit.

7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodžovat veškeré ČSN, případně jiné normy
a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkajíjeho
činnosti' Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady zhotovitel.

8. Zhotovitel se zavaz$e a ručí zato, Že při realizaci díla nepouŽije Žádný materiál, o
kterém je v době jeho uŽití známo, Že je škodlivý. RovněŽ tak se zhotovitel zavazqe, Že
k realizaci díla nepouŽije materiály, které nemají poŽadovanou certifikaci, je-li pro jejich
pouŽití nezbytná podle příslušných předpisů.

9. Zhotovitel doloŽí na vyzváni objednatele, nejpozději však dvacet dnů před předáním díla,
soubor certifikátŮ rozhodujících materiálů uŽitých k provedení díla.
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10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně moŽných
škod pracovníků zhotovitele, a to aŽ do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel
povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištěníje povinen na poŽádání
předloŽit objednateli.

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo
jiných norem nebo vyplývajících ztéto smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit (nejpozději do patnácti dnů) a není-li to moŽné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel'

12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu objednatele' Pokud objednatel provádění díla nebo jeho
částitřetí osobou odsouhlasí, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

13. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně
záruku,jako by je prováděl sám.

14. Zhotovitelje povinen zajišt'ovat bezpečnost, ochranu zdravi a protipoŽární ochranu při
prováděnídíla v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a
protipoŽárními předpisy, jakož i bezpečnostními předpisy objednatele. o těchto předpisech
budou předem vhodně poučeny osoby, které budou vykonávat pracovní činnost na
pracovištích nebo zařízeních objednatele.

tx.
Práva a povinnosti objednateIe

1. objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít.
2. objednatel je oprávněn průběŽně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, Že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn doŽadovat
se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo
prováděl řádným způsobem.

x.
Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Pro vznik vlastnického práva kpředmětu díla se uplatní zákonná úprava, zejm. pak
ustanovení ss 2599 - 2603 zák. č.8912012 Sb. občanského zákoníku'

2. Nebezpečí škody na věci nese od počátku zhotovitel, ato až do doby řádného předání
a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto
náklady nemajívliv na sjednanou cenu díla.

4. Je-li předmětem díla oprava, úprava či údžba věci, nepřechází na zhotovitele vlastnické
právo k věci ani nebezpečí škody na věci. Převzal-li zhotovitel věci do opatrování,
odpovídá jako skladovatel.

5. JestliŽe zhotovitel zhotovuje věc u objednatele na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý
objednatel opatřil, nenese objednatel nebezpečí škody za zhotovené věci a není jejím
vlastníkem.

xt.
Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou vzestupně
číslovaných dodatků.
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2' Nastanou-|i u někteých ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je tato strana povinna to ihned bezzbytečného odkladu oznámit druhé straně a
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Zhotovitelje oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou
osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

xil.
U končení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným
písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy z důvodu jejího
podstatného porušení.

2. odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strana, které
bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí bez zbytečného odkladu
(nejpozději do deseti dnů) písemně vyjádřit. Ve vyjádření uvede, zda důvody odstoupení
uznává či nikoli. Pokud důvody odstoupení neuznává, musí své stanovisko řádně
zdůvodnit.

3. Smluvnístrany pokládají následujícískutečnostiza podstatné porušenísmlouvy:
- předmět díla je ve stavu, ktený neumoŽňuje jeho řádné uŽiváni (provoz)
- zhotovitelje v prodlení s dokončením díla po dobu delší neŽ jeden měsíc
- objednatelje v prodlení s placením díla za období delší neŽ dva měsíce.

4. V případě, Že bude smluvními stranami odsouhlasena účinnost odstoupení od smlouvy
nebo bude účinnost odstoupení od smlouvy nalezena Soudem, smluvní stany provedou
inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb, a to do deseti dnů od sdělení
či zjištění Účinků odstoupení od smlouvy'

xlil.
Smluvní pokuta

1. V případě prodlení zhotovitele s dodánÍm díla má objednatel právo na zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,1o/o z celkové ceny díla zakaŽdý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury za dodané dílo má zhotovitel právo na
zaplacení úroku zprodlení ve výši 0,1 o/o znezaplacené částky faktury za každý den
prodlení.

3. V případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad má objednatel právo na zaplacení
smluvní pokuty ve výši o,1o/o z celkové ceny díla za kaŽdý den prodlení.

4' Zaplacením smluvnípokuty nenídotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné
souvislosti s důvodem, na jehoŽ základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.

5. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtováníjí musí
být doručeno s uvedením výše smluvnÍ pokuty a jejího důvodu.

xtv.
Uveřejnění smlouvy v registru smtuv

1' Zhotovitel bere na vědomí, Že tato smlouva včetně všech jejích dodatků bude uveřejněna
objednatelem v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona
č.34012015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti něktených smluV, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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2. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli do tří dnů od podpisu smlouvy vezi smlouvy a
dodatků se znečitelněnými údaji tak, aby bylo chráněno obchodní tajemství zhotovitele, a
zároveh aby byla smlouva a její dodatky z hlediska zákona o registru smluv účinná.

3. Za zveiqnění smlouvy včetně jejích dodatků v souladu se zákonem o registru smluv
odpovídá objednatel.

xv.
Závěreč,ná ustanovení

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna
sídla, změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u niŽ došlo k těmto
změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit' Pokud tak neučiní,
odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.

2' Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou písemných
číslovaných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech včetně všech jejich příloh , z nichŽkaŽdá
ze smluvních stran obdží po jednom z nich.

4' Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a smluvní strany
ujednávají, Že jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy se ode dne její
platnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

5.' Smluvní strany se dále dohodly, Že $ 577 zák. č,. 8912012 Sb. občanský zákoník, se
nepouŽije. Určení mnoŽstevního, časového, Územní nebo jiného rozsahu v této smlouvě
je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy
jakkoli zasahovat.

6. Dle $ 1765zák. č.8912012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly
nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zváŽily plně hospodářskou,
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu
tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

7' V souladu s $ 4 odst. zák. č.89l2o12 Sb.' občanský zákoník, kdy se má zato, že každá
svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost uŽívat jej s běŽnou péčí a
opatrností a Že to každý od ní můŽe v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily
obsah této smlouvy a neshledávajíjej rozporným, coŽ stvrzují svým podpisem.

8. NedÍlnou součástítéto smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 - poloŽkový rozpočet

V Olomouci dne.
3 0 -09- 20lg

V Olomouci dne l,{. ,lr. )o/ q

lng. Jaromír Machálek, MBA
předseda představenstva a.s

objednatel

lng avel kal

Roman Dovčiak
jednatel společnosti

zhotovite!

TRON spol. s r.o.
Přerovská 666/54a, Holice

779 OO Olomouc
lČ: 41g 31 423

VedenouK5vostravě,
oddí! C, vložka 1 1 38

o

6

Ňt' n'

místo před a.s
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Kamerový systém pro sledování situace před vozidlemNilzev akce :

BLACK BOX .23 XPředmět nabÍdlty:

DPMOObjednatel

20í90906{0íNabÍdka TRoN spol. s r.o. č:

Zoracoval:

Datum: 06.09.20.l9

A

DvRB4c-í
Black box HD rozlišení. záznam až ze 4 kamer
na SD kartu, externí GPS anténa,
uzamykatelná dvířka SD karty

svc62íAHD Barevná AHD kamera minidome. přÍmá' 120
st.' napájená z DVRB4c-l

  SD KARTA SD karta 128 GB    

ffilffiwÍvÍ
svr(A86 Propojovací 4PIN kabeláž Pro DvRB4cl

( sm)

Barevný systém
Typové číslo

materiál

MJ bez DPH

CELKEM

materiál bez DPH

CELKEM

vč. DPHNázev l'u

ZARIZENI CELKEM

?z5 1 7o'0o Kč 272 4s6 Kč

Systém bude již nakorftgurován.






