
řf Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace

Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení díla Montáž kamerového systému ve venkovních a vnitřních prostorách Centra dětí a

mládeže Česká Kamenice, příspěvkové organizace, uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku,
podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(,,smlouva" a ,,občanský zákoník")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel

Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace

se sídlem: Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice

zastoupené: Be. Hanou Podlahovou, ředitelkou

zástupce objednatele: jan Podmele, (tel.: 605433259, e-mail: janpodmele.cdmck@seznam.cz)

lČ: 64707130

bankovní spojeni: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 0921 414 339/0800

(,,objednatel")

Zhotovitel:

Josef Vávra - ELKON

se sídlem: Kamenická 482/026, 405 01 Děčín 2

lČ: 13905503

DIČ: CZ6505131182

telefon: 775 872249

e-mail: elkondecin@seznam.cz

{,,zhotovitel")

www.cdmck.cz inťo@cdmck.cz
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M Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace

Dukelských hrd'nů 328, 407 21 Česká Kamen'ce
ll. Předmět plnění
2.1 Identifikační údaje díla

název díla: Montáž kamerového systému ve venkovních a vnitřních prostorách Centra děti a
mládeže Česká Kamenice, příspěvkové organizace

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejickni předpisy právního řádu
České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo - dodávku
stavby definované v tomto ČI. ||, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit cenu (,,dílo" nebo ,,stavba").

2.3 Dílo bude provedeno:

l) za podmínek uvedených v této smlouvě;

2) dle přiložené nabídky zhotovitele

2.4 Předmětem díla je zejména:

a) Montáž kamerové systému ve venkovních prostorách hřiště Školní družiny a dvoru. Dále v prostorách
Školní jídelny - šatna, chodby a Školní jídelna Centra dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková
organizace. Rozsah prací a dodaného materiálu bude proveden na základě dodané nabídky
zhotovitele.

stručný technický popis:
Předmětem zakázky je kompletní dodávka komponentů kamerového systému včetně montáže,
nastavení a seřIzenI systém.

Ill. Čas plněni
3.1 zahájení díla: 4. 10. 2021

3.2 Dokončení díla: 18. 10. 2021

Dokončením díla se rozumí den podepsáni protokolu o předání a převzetí díla, které neobsahuje žádné vady
a nedodělky, oběma smluvními stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech zkoušek a testů, které
prokážou dodržení předepsaných parametrů a kvality díla v souladu s ČI. VI. (6.3) smlouvy.

3.3 Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.4 Pokud zhotovitel dokonČí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným terminem, zavazuje se
objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné
finanční ani jiné nároky.

3.5 Prod|oužení terminů musí být provedeno písemným dodatkem této smlouvy.

lV. Předání a převzetí díla
4.1 Předáni a převzetí bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla. Objednatel převezme

pouze dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.
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H Centrum děti a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace

Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice

V. Cena za dílo
5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem

č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele
a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 58 446,00 KČ (bez DPH)

DPH 12 287,86 Kč

Cena předmětu plněni s DPH činí celkem 70 743,86 KČ.

5.2 Cena díla je cena smluvní.

5.3 K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

5.4 Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech vIcepracI a méně
prací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Taková dohoda musí být
provedena písemně předem (před realizacQ jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného
výkazu změn, doplňků nebo rozšířeni. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě
prováděných prací zpracovat změnový list.

Podklady pro změnu ceny budou následujícŕ
a) změnový list;

Bez takto zdokumentované změny není objednatel oprávněn povolit pokračováni prací v dotčeném úseku.

VI. Financování a placeni
6.1 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování - závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení

přejknacího řízenI - podpisu protokolu o předání a převzetí díla v souladu s ČI. V oběma smluvními
stranami. Zhotovitel v konečném vyúčtováni zohlední všechny provedené zálohové platby.

6.2 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů Činí14 dnů od prokazatelného doručení objednateli.

6.3 Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně) na Centrum dětí a mládeže Česká
Kamenice, příspěvková organizace, Dukelských hrdinů, 407 21 Česká Kamenice a budou mít náležitosti
podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

> označenífaktury a její číslo;

> název a sídlo zhotovitele a objednatele;

> bankovní spojeni zhotovitele a objednatele;

> lČ a DIČ zhotovitele a objednatele;

> předmět smlouvy

> cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, event. údaj o přeneseni daňové povinnosti;

> datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;

> razítko a podpis zhotovitele.

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela
lhůta splatnosti.

6.4 zhotovitel je oprávněn vystavovat dňčí faktury, tj. účtovat zálohy.

www.cdmck.cz info@cdmck.cz



DM Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace

Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice

VIl. Nebezpečí škody
7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předáni a převzetí kompletně dokončeného

díla objednatelem.

7.2 zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštni odpovědnosti) za případné
poškození a zničeni materiálů, zařIzení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené objednateli,
provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla.

VIII. Podmínky pro provedeni díla
8.1 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co

nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovozněni stavby.

8.2 Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.

lX. Záruční podmínky a práva z vad
9.1 Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu 36 měsíců od dokončení díla zhotovitelem. Po tuto dobu

zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou a že bude způsobilé
pro vadami, ani nedodělky nerušenému použÍvání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán k bezplatnému
odstraněni vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zástupce objednatele písemně vyzve
zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištěnívady.

9.2 Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené terminy pro jejich
odstranění stanovené objednatelem, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U vad,
jejichž odstraněni nesnese odkladu, se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48
hodin od jejich oznámeni a provést jejich odstraněni bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj.
zda snese či nesnese odkladu, urČí objednatel. Odstranění vad bude vždy odkontrolováno a písemně
stvrzeno zhotovitelem a objednatelem, příp. provozovatelem. jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady
neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit třetí osobě.

9.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných
případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace soudem.

9.4 Záruční doba dle bodu lX (9.1) smlouvy na reklamovanou část díla stavby se prodlužuje o dobu od
uplatnění reklamace do odstranění vady.

9.5 Objednatel, popř. provozovatel, bude užívat dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby
veškerého zařIzenI. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo
pokynů pro uživánÍ, které zhotovitel objednateli prokazatelně předal.

X. Závěrečná ustanoveni
10.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10.2 Tato smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky v případě změn
požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany
společně přesně specifikují, jaké ustanoveni původní smlouvy je měněno příp. rušeno.

10.3 Návrh na úpravu smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze smluvních stran.

10.4 Dodatek nabude platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

10.5 Smluvní strany prohlašujI, že došlo k dohodě o obsahu všech Článků této smlouvy.

10.6 Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem smlouvy a bez výhrad s ním souhlasí.

.
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M Centrum dětía mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace

Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice
10.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden

stejnopis.

10.8 V otázkách neupravených touto smlouvou se strany řidI zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění. Vylučuji přitom použití ust. § 556, 564, 558/2, 1740/3 tohoto zákona a všech dalších
dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

V České Kamenici dne 4. 10. 2021 V České Kamenici dne 4. 10. 2021

Objednatel: Zhotovitel:

Centrum dětia mládeže Česká Kamenice

Dukekkých hřdinů328, 21
--" " IČO: 64707 130 (Ž)

prodej, výkup a servis mob. telefonů
ELKON

Kamenická 482/26, ":'rí 2
tel,. 412 52 6 ' i: 777 266 488

Y@O:.i3S DIČ: CZ6505131182

Be. Hana Podlahová
ředitelka

Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice,
příspěvková organizace

josef Vávra
Elkon

www.cdmck.cz info@cdmck.cz



NABÍDKA Č. 210800057

jodavate| Odběratel:
Josef Vávra - ELKON
Kamenická 482/26

405 01 Děčín 2

IČO : 13905503
DIČ : CZ6505131182
Telefon : 412 513800
Mobil : 777 266488
Hot line : 412 513800
email : elkondecin@seznam.cz

www.elkon.cz

Centrum děti a mládeže

407 21 Česká Kamenice

k rukám p. Jana Podmele

Nabídka č.: Konečný příjemce
Datum zápisu:
Platno do:

Cenová kalkulace na kamerový systém - COM Česká Kamenice - jídelna - varianta AHD-TVI kamer:

Označeni dodávky Množství j.cena Sleva Cena %DPH DPH KČ Celkem

DS-2CE56DOT-IT3F(2.8mm)(C)2MPix
HDTVI Dome kamera; IR 40m, 4v1, lP67

iDS-7204HUHI-M1/S/A4 kanálový
TurboHD hybrid; 4xAcuSense;

HDD-1T-DVR pevný šata disk do
DVR/NVR, kapacita 1000GB (1TB)

DS-1280ZJ-Smontážni patice pro kamery

Práce mechanika CCTV

Práce elektronika CCTV

Drobný instalační materiál, konektory,
kabely, .,.

4 1350,00 5400,00 21% 1134,00 6534,00

Iks 4690,00 4690,00 21% 984,90 5674,90

Iks 1650,00 1650,00 21% 346,50 1996,50

4ks 699,00 2796,00 21% 587,16 3383,16

20 250,00 5000,00 21% 1050,00 6050,00

15 350,00 5250,00 21% 1102,50 6352,50

1 990,00 990,00 21% 207,90 1197,90

Nastaveni systému 1 490,00 490,00 21% 102,90 592,90

OSZS-12.50Stejnosměrný spínaný
napájecí zdroj 12vdc/5.0a

CPB-H106Souprava převodníků pro
přenos HD analog videosignálu po UTP

TP link Desktop swith 5 portů

Součet položek
CELKEM K ÚHRADĚ

Iks 1090,00 1090,00 21% 228,90 1318,90

4ks 350,00 1400,00 21% 294,00 1694,00

Iks 450,00 450,00 21% 94,50 544,50

29206,00 6133,26 35339,26
35339,26

Kamerový systém pro Školní jídelnu s použitím TV kamer.

Ekonomický a informační systém POHODA

Zpracováno 2.9. 2021. Zpracoval : J. Vávra


