
SMLOUVA O DÍLO
č.j. SOAP/01-2976/2019-2

Č. NEN N006/19/V00028875

Č. SMLPO-2019-991-000090

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní oblastní archiv Plzni
sídlo: Sedláčkova 44, Plzeň, PSČ: 306 12

zastoupen: Mgr. Petrem Hubkou, ředitelem Státního oblastního archivu
v Plzni

IČ: 70979090

DIČ: CZ 70979090, není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň, č. ú.
kontaktní e-mailová adresa:

(dále jen ,,objednate/"l

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupen:
lČ,

DIČ,

zapsán:

Trade FIDES, a.s.
Dornych 57, Brno, PSČ: 617 00

vedoucím střediska Plzeň

619 74 731
CZ 619 74 731

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2988

bankovní spojení: KB a.s., Brno-město, č. ú.
kontaktní e-mailová adresa:

(dále jen ,,zhotovite/"l

uzav/raj/ dnešního dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody nás/eduj/cl smlouvu o
dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník').

1. Preambule:

1.1 Objednatel je vlastníkem objektu Státního okresního archivu Domažlice se sídlem
v Horšovském Týně v Srbech.

1.2 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené dílo a
objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplaceni sjednané ceny.
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2. Předmět plnění

2.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka, montáž a zprovoznění elektronického
zabezpečovacího systému (EZS) na akci Rekonstrukce ústředny EZS v objektu SOKA
Domažlice, depozitář Srby, Srby 58 .

2.2 Rozsah díla je určen:
a) zadávacími podmínkami objednatele ze dne 8. 10. 2019
b) objednatelem akceptovanou cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako Příloha č. 1

nedílnou součásti této smlouvy.

2.3 Součástí díla je zejména

- dodávka a montáž systému
- uvedení do provozu
- výchozí revize
- zaškolení zástupců objednatele do obsluhy zařIzenI po jeho uvedení do provozu
- potřebná dokumentace a návody k obsluze zařízeni v českém jazyce
- projekt skutečného provedení, s přihlédnutIm k povaze a rozsahu díla v souladu

s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu
s podmínkami sjednanými touto smlouvou.

2.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

3. Místo a doba plnění

3.1 Místem plnění dle této smlouvy je: SOKA Domažlice, depozitář Srby, Srby 58

3.2 Konečným termínem předáni díla je: 15. 12. 2019

3.3 Zhotovitel se zavazuje, že zahájí práci na díle bez zbytečného odkladu po účinnosti
této smlouvy. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejdříve pracovní den nás|edujÍcÍ
po účinnosti této smlouvy.

3.4 Dodrženi konečného termínu předání díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné
součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě nebo vyžádané zhotovitelem.
V případě prodlení objednatele s předáním staveniště, poskytnutím potřebné
součinnosti, či s plněním jiných závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy není zhotovitel
v prodlení se dokončením díla.

3.5 Důvodem pro prodlouženi kterékoli ze sjednaných lhůt ve smlouvě je i vyšší moc
anebo skutečnost, že:

a) dojde ke změně rozsahu díla na základě dohody smluvních stran, anebo
b) zhotovitel zjistil skrytou překážku, která znemožňuje provedení díla dohodnutým

způsobem, anebo
C) nastaly nepříznivé klimatické podmínky bránicí prováděni díla předepsaným či

obvyklým technologickým postupem.

3.6 Pokud dílo vykazuje vady nebo nedodělky nebránící jeho řádnému užívánÍ, je
objednatel povinen dílo převzít s tím, že tyto jednotlivé vady a nedodělky vytkne
v protokolu o předání a převzetí díla, když strany v tomto současně sjednají přiměřené
termíny k jejich odstranění.

3.7 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít z důvodu vad nebo nedodělků bránících
řádnému užívání díla, je povinen uvést v protokolu o předání a převzetí díla důvody
nepřevzetí díla a specifikaci jednotlivých vad a nedodělků. Nový termín předáni a
převzetí díla určí smluvní strany dohodou.

3.8 Za den splnění závazku zhotovitele dokončit a předat dílo se považuje:
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a) den uvedený v protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí a není-li uveden,
pak den podpisu protokolu objednatelem,

b) není-li sepsán předávací protokol, pak den nabytí právni moci či den kolaudace či
vydání jiného rozhodnutí umožňujÍcÍho užívat či provozovat výsledek díla,

C) není-li možno zjistit den splnění závazku dle písm. a) nebo b), pak den, kdy zhotovitel
umožnil objednateli nakládat s řádně provedeným předmětem díla a současně ho
vyrozuměl o tom, kdy tento den nastal a že tento den považuje za den, kdy splnil
závazek dokončit a předat dílo.

4. Cena za dílo a platební podmínky

4.1 Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena bez DPH 245 207,90 KČ
DPH 21% 51 493,66 Kč

Cena celkem s DPH 296 701,56 KČ
4.2 Cena je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je jako Příloha č. 1

nedílnou součástí této smlouvy.

4.3 Daň z přidané hodnoty bude uplatněna podle platných právních předpisů v okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, kdy se na předmět plnění vztahuje režim
přenesené daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"),
podpisem smlouvy objednatel zároveň prohlašuje, že předmět plnění sjednaný touto
smlouvou použije pro účely, kdy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti na DPH
ve smyslu výše uvedeného ustanovení. V případě, že toto prohlášení se ukáže
nepravdivým, odpovídá objednatel za újmu, která zhotoviteli v souvislosti s tímto
prohlášením vznikla.

4.4 Cena za dílo může být překročena v případě zjištěni nutnosti provést práce nebo dodat
materiál nezahrnutý do rozpočtu. Při zjištění nutnosti provést práce nebo dodat
materiál nezahrnutý do rozpočtu objednatel písemně odsouhlasí práce a materiál, které
nebyly zahrnuty do rozpočtu, před provedením prací nebo užitím materiálu. Pokud tak
neučiní, cena za dílo nemůže být překročena.

4.5 Pro ocenění víceprací, jejichž položky jsou obsaženy v cenové nabídce zhotovitele
(dále jen jednotkové ceny), budou použity jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce.
Jestliže jsou k jednotkovým cenám připočteny vedlejší rozpočtové náklady (VRN),
přís|ušejÍ tyto VRN i k cenám víceprací. V případě, že cenu víceprací nebude možno
takto určit, má zhotovitel nárok na úhradu ceny obvyklé v místě a čase provádění díla.

4.6 K daňovému dokladu bude připojen dokument zmíněný ve či. 3.8. Daňový doklad
zhotovitele je splatný do 15 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Daňový doklad
bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH.

4.7 V případě, že daňový doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo
nebude obsahovat všechny náležitosti nebo dokument zmíněný ve či. 3.8, je objednatel
oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatků daňový doklad opraví, doplní k němu přílohu nebo vystaví nový.
U opraveného, doplněného nebo nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti
ode dne jeho doručení objednateli.

5. Vlastnické PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

5.1 Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele okamžikem jeho
předání a převzetí.
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5.2 Nebezpečí škody na díle včetně všech materiálů, výrobků či zařízení, která jsou
součásti díla, přechází na objednatele dnem splnění závazku zhotovitele dokončit a
předat dílo.

6. Práva a povinnosti zhotovitele

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péči, v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, technickými normami, příslušným stavebně správním povoIenim a
projektovou dokumentací.

6.2 Zhotovitel povede po dobu provádění díla s přihlédnutím k jeho povaze stavební
deník, či jednouchý stavebník deník v rozsahu stanoveném vyhl. č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 V případě, že to povaha díla vyžaduje, zavazuje se zhotovitel předat objednateli
prohlášení o shodě vlastností předmětu díla s požadavky technických předpisů,
zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Práva a povinnosti objednatele

7.1 Objednatel se zavazuje spolupracovat při provádění díla se zhotovitelem, zejména:
a) předat zhotoviteli místo plnění ve stavu umožňujÍcÍm řádné plnění díla,
b) umožnit pracovníkům zhotovitele, kteří budou dílo realizovat, vstup do všech

prostor potřebných pro řádné splnění závazků zhotovitele z této smlouvy,
C) umožnit zhotoviteli bezplatné užívání sociálního zařízení pro pracovníky

zhotovitele a odběr elektrického proudu 230 V a vody v místě provádění montáže,
d) poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, kterou lze po objednateli spravedlivě

požadovat při provádění díla.

7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi vyplývajíchni z této smlouvy, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným
způsobem.

8. Záruční doba, odpovědnost za vady

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy je proveden v souladu s
podmínkami stanovenými v této smlouvě a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti
dohodnuté v této smlouvě.

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou v záruční době na technologická
zařízení v délce 36 měsíců, na montáž technologiI v délce 36 měsíců, na stavební
práce a kabeláž v délce 36 měsíců. Odpovědnost se nevztahuje na vady způsobené
vyšší mocí, neodborným zásahem do díla, užívánhn díla v rozporu s návodem
k obsluze nebo nešetrným zacházením apod. Záruční doba počíná běžet dnem
předání a převzetí předmětu díla.

8.3 Zhotovitel se zavazuje zahájit opravy nezbytné k odstranění vad (poruch) po dobu
trvání záruční doby nejpozději do 48 hodin od oznámení vady objednatelem. Vada se
považuje za řádně oznámenou, je-li objednatelem oznámena zhotoviteli písemně
s uvedením místa výskytu vady, data vzniku nebo zjištění vady a podrobné specifikace
vady, či uvedení způsobu, jak se vada projevuje.

8.4 Smluvní strany mohou uzavřít za účelem poskytování pozáručního servisu po uplynutí
záruční doby samostatnou smlouvu o provádění servisu a pravidelných revizí
dodaného zařízení.
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9. Povinnost MLČENLIVOSTI A OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

9.1 Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit před třetími osobami
důvěrné informace a utajovat skutečnosti tvořÍCÍ obchodní tajemství, které byly
vzájemně smluvními stranami poskytnuty v souvislosti s touto smlouvou.
Důvěrnými informacemi jsou vedle osobních údajů dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařÍzení o ochraně osobních údajů) a
vnitrostátních právních předpisů rovněž informace tvořící obchodní tajemství
podle § 504 občanského zákoníku, nebo informace, které za důvěrné kterákoliv
ze smluvních stran označí. Jestliže si smluvní strany vzájemně poskytnou
důvěrné informace, nesmí je smluvní strana, které byly tyto důvěrné informace
poskytnuty, zpřístupnit třetí osobě ani je použit v rozporu s jejich účelem pro
své potřeby nebo potřeby třetích osob.

9.2 Smluvní strany se dále zavazují zachovávat zásady utajení v souladu se zákonem č.
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve
znění pozdějších předpisů, týkají-li se tyto kterékoli z nich či místa provádění díla.

10. Smluvní pokuty a náhrada újmy
10.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn požadovat po

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i
započatý den prodlení.

10.2 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

11. Compliance DOLOŽKA
11.1 Každá ze smluvních stran prohlašuje:

a) že se nepodňela, nepodM a nebude podílet na páchání trestné činnosti ve smyslu
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízenI proti nim,
v platném znění,
b) že zavedla a bude řádně činit náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností
svých zaměstnanců,
C) že učinila a bude řádně činit nezbytná opatření k zamezení nebo odvráceni
případných následků spáchaného trestného činu,
d) že provedla a bude provádět taková opatření, která měla či má provést podle
právních, jakožto i svých vnitřních předpisů,
e) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob. učinila a bude činit
vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, zejm. přijala Etický kodex.

12. Závěrečná ustanovení
12.1 Tato smlouva zaniká výpovědi jedné ze smluvních stran v případě podstatného

porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo vzájemnou písemnou dohodou
smluvních stran. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje: dodavatel neumožní
objednateli provádět kontrolu provádění díla, dodavatel nedodržuje příslušné předpisy
a technické normy při prováděni díla, objednatel opakovaně neumožní vstup dodavateli
na místo plnění.
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12.2 Smluvní strany konstatuji, že veškeré písemnosti se považují za došlé jejich doručením
do sféry druhého účastníka, přičemž se doručuje na poslední známou adresu druhé
smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu či
emailovou schránku uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo sdělenou řádně druhou
smluvní stranou v případě její změny do doby odeslání písemnosti. Při prokazováni
odeslání písemnosti je dostatečné, když odesňatel doloží, že písemnost v listinné
formě byla doručena osobně nebo odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb a v případě zaslání elektronickou poštou, že obdržel potvrzení o doručení od
druhé smluvní strany.

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat
zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

12.4 Smluvní strany sjednávají, že veškeré případné v budoucnosti vzešlé majetkové spory
z této smlouvy se zavazuji řešit dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
obecnými soudy České republiky.

12.5 Smluvní vztahy v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí ustanoveními občanského
zákoníku a předpisy souvisejícími.

12.6 Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží
zhotovitel a po dvou objednatel. Každý z nich má platnost originálu.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, svobodné a
vážné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují zástupci smluvních stran své
podpisy.

V Plzni d,, .dÝ {q, ýj4 V Plzni,,, K.//@/?

Mgr. Petr Hubk
Z

T

Fi

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele

ČR - Státní obladnľ archi·
v Plzni

306 12 PLZEŇ, Sedlóčkovo '!"
poštovní schránka 312 6



Příloha č. 1
SOKA Srby

Česká republika Státnloblastnlarchiv v Plzni
Rozpočet č.: tkozeluh00475

Trade FIDES a.s.

Sládkova 187/2
Plzeň-Božkov
326 00
tel:
fax:

Platnost nabídky 3 měsíce od data vystaveni
Rekapitulace rozpočtu
Materiál a dodávky celkem 136 862,88
Montážní práce a služby celkem 87 645,00
Ostatní 20 700,00
Celkem 245 207,88
Celkem bez DPH (zaokrouhleno) 245 207,90

Daň odvede zákazník

Položka
Dodávka a montáž PZS
V ASSET 801Z
V KLÁVESNICE KMU-4
VASSET 8 V KRYTU
525DM VISION A-M Digitá|nÍduá|nÍsnÍmj
IMPAQ GLASS BREAK DetektortříštěnÍsk
MAS303 MG kontakt čtyřdrátový polarizc
J40 Plastová nízká propojovací krabice, 5
BM200 Zálohovaná plastová siréna venk(
V ZDROJ PWR-4A-K40
TP 12-40 Akumulátor 12 V - 40 Ah - rozm
Propojení s FA101
Programováni smyčky EZS
Dodávka a montáž kabelových rozvodů
C5E FTP PVC Kabel F/UTP drát CAT5E, LA
KABEL CYH 2X1,5 BILA/RUDA(RUDY PRU
KAB žAB K6EZS
KABEL CYKY-J 3x1,5
LISTA LV 40X15 HD 2M
LISTA LV18X13 HD 2M
Průchod zdivem do 30 cm D30
Průchod betonem do 45 cm D30
Demontáž půvosniho systému vC. kabelá
Drobný instalační materiál
Dodávka prvků
Montáž prvků
Doprava osobní
výchozí revize
Dokumentace skutečného provedeni
Ostatní

Zpracoval: Koželuh Tomáš

ks/m jedn. cena Celková cena Montáž/ks/m Mont. celk.

1,00 17 560,00 17 560,00 1400,00 1400,00
1,00 3 900,00 3 900,00 350,00 350,00

13,00 2 900,00 37 700,00 700,00 9 100,00
18,00 980,00 17 640,00 275,00 4 950,00
35,00 517,00 18 095,00 250,00 8 750,00
42,00 339,00 14 238,00 235,00 9 870,00
37,00 29,40 1087,80 235,00 8 695,00

1,00 1 264,00 1 264,00 350,00 350,00
1,00 6 900,00 6 900,00 525,00 525,00
1,00 2 350,00 2 350,00 125,00 125,00
1,00 0,00 0,00 400,00 400,00

90,00 0,00 0,00 83,00 7 470,00

200,00 8,30 1660,00 12,00 2 400,00
200,00 7,92 1584,00 12,00 2 400,00
680,00 6,00 4 080,00 12,00 8 160,00

20,00 11,26 225,12 15,00 300,00
100,00 43,37 4 336,80 45,00 4 500,00
205,00 14,35 2 942,16 45,00 9 225,00

14,00 0,00 0,00 58,00 812,00
1,00 0,00 0,00 263,00 263,00
1,00 0,00 0,00 6 400,00 6 400,00
1,00 1300,00 1300,00 1 200,00 1 200,00

136 862,88
87 645,00

12,00 950,00 11400,00 0,00 0,00
1,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00
1,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00

20 700,00
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