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uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi.“

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 15272

IČ:

DIČ:

Banka:

Jménem zhotovitele:

a

0b'|ednateI :

Název a sídlo:

IČO:

DIČ;

bankovní spojení:

Jménem objednatele.

253134

CZ25313436

Komerční banka Vyškov, č.ú.

lng. Jiří Vinter, předseda představenstva

(dále jen ,,zhotoviteI“) na straně jedné

Město Šumperk, se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

00303461

CZ00303461

Česká spořitelna a.s., Šumperk, č.ú.:

Tomáš Spurný, 2. místostarosta

(dále jen ,,0bjednate|“) na Straně druhé
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I.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelnou roční revizi, Servisní prohlídku, funkční zkoušku a
údržbu pro Zajištění Správné a bezvadne činnosti instalovaného elektronického zařízení (dále jen
„elektronický system“), v rozsahu dle zhotovené projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat na elektronickém systému operativní servisni činnosti při vzniku
poruchy klasifikovanéjako záruční nebo mimozáruční a provést její odstranění.

Objednatel se zavazuje být v souladu S touto smlouvou součinný a za provedené plnění podle této
smlouvy zaplatit zhotoviteli ceny níže stanovené.

II.

Místo plnění

Elektronický systém je instalován v objektu:

Klasterní kostel v Šumperku, na adrese: ul. Kladská, 787 01 Šumperk

a to v následujícím rozsahu:

Elektronickz' Qožární szstém (EPS)

Objednatel prohlašuje, že na místě plnění dle této Smlouvy nevázne žádná faktická ani právní
překážka bránící plnění zhotovitele dle této Smlouvy.

Ill.

Způsob plnění
pravidelné servisní kontroly

Smluvní Strany se dohodly, že pravidelné roční revize. servisní prohlídky a funkční zkouškv,
budou prováděny jedenkrát ročně vždy k Ill. měsíci běžného roku. Přesný termín realizace
oznámí zhotovitel objednateli nejméně 2 dny předem.

Smluvní strany se dohodly. že pravidelne půlroční servisní prohlídkv a funkční zkoušky, budou
prováděny dvakrát ročně vždy ke IV. a X. měsíci běžného roku. Přesný termín realizace
oznámí zhotovitel objednateli nejméně 2 dny předem.

Zhotovitel provede pravidelnou roční revizi, servisní prohlídku a funkční zkoušku v rozsahu dle
přílohy č.1. této smlouvy.

V případě zjištění nedostatků ve funkci elektronického Systému, informuje zhotovitel objednatele
O rozsahu závady a navrhne způsob a termín jejího odstranění. Odstranění zjištěných závad je
zpoplatněno dle přílohy č.2 této smlouvy.

Po provedeni pravidelné roční revize a půlroční zkoušce činnosti, vystaví zhotovitel do 14-ti dnů
„Revizní zprávu", případně „Zprávu o zkoušce činnosti", které budou dodány objednateli v1
vyhotovení společně S fakturou.

Kontaktnimi pracovníky byli určení:

za objednatele:
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za zhotovitele.

Ve věcech obchodních:

IV.

Způsob plnění
' operativní Servisní činnosti

Zhotovitel se zavazuje na základě ohlášení poruchy objednatelem vykonat operativní Servisní
činnosti za účelem opravy elektronického systému.

Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla neprodleně pote, co je zjistil. Zhotovitel se
zavazuje zahájit činnost ke zjištění a odstranění závady Zařízení do 24hodin.

Objednatel je povinen ohlásit poruchu a objednat provedení Servisního zásahu výhradně
telefonicky S následným e-mailovým potvrzením objednávky.

Smluvní strany se dohodly na těchto možných způsobech ohlášení poruchy:

telefonicky 517 330 220
e-mailem servis@jimi.cz

Pro ohlášení poruchy telefonicky, je objednatel přepojen

7:00 - 15:30h na servisní dispečink

a

15:30 - 7:00h na servisní pohotovost

Ke každému servisnímu zásahu bude vypsán formulář Servisní Zakázka, ve kterém budou
uvedeny následující údaje: čas nahlášení poruchy, Čas zahájení a Čas ukončení práce servisního
technika/ů, typ opravy, Spotřebovaný materiál S cenou za jednotku, provedené služby S cenou za
jednotku, počet najetých km. Tento dokument bude potvrzen objednatelem, kterému bude
ponechána kopie.

V.

Záruční podminky

Zhotovitel odpovídá za řádné provádění předmětu Smlouvy. Zhotovitel přejímá závazek za jakost
prováděných servisních prací a dodávaného materiálu, že bude po dále uvedenou dobu způsobilý
pro použití k obvyklému účelu, a zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční doba za jakost prováděneho servisu činí:

a) na práce prováděné zhotovitelem 6 měsíců
b) na vyměněné prvky, které nebyly vyrobeny zhotovitelem 12 měsíců

Záruka se nevztahuje 1

a) na vymëněné prvky, u kterých byla porušena plomba,
b) na vyméněné prvky, ktere byly poškozeny živelnou události, elektrostatickými výboji nebo

násilnou manipulací ze strany objednatele nebo třetí osoby.

Objednatel má právo vyžadovat odstranění závady kdykoliv během záruční doby. Při odstraňování
závady se postupuje podle čl. IV. této smlouvy.

Na vyměnéné prvky, které zhotovitel opravil nebo vyměnil podle záruky, se vztahuje Záruka, jejíž
podmínky, pokud jde O trvání a rozsah budou v plném souladu S ustanovením tohoto článku.
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VI.

Cena a způsob úhrady

Smluvní odměna zhotoviteli za plnění dle článku I, činí 39 500Kč bez DPH za jeden rok. Cenazahrnuje dopravu a služby spojené S pravidelnou roční revizí, senıisni prohlídkou. funkčnízkouškou a paušálním poplatkem za senıisni pohotovost - viz cenová kalkulace uvedenáv příloze č. 3. Cena nezahrnuje případný spotřebovaný materiál, který bude účtován Zvlášti
Tato odměna bude hrazena následujícím způsobem:
0 ,po provedení roční revize, senıisni prohlídky a funkční zkoušky bude vyúčtována cena zatyto práce Spolu s 1/2 servisní pohotovosti, a to na základě faktury vystavené zhotovltelem
ı po provedení senıisni prohlídky a funkční zkoušky bude vyúčtovana cena za tyto práce spoluS 1/2 servisní pohotovosti, a to na základě faktury vystavené zhotovltelem
Všechny zhotovltelem provedené nezáruční Opravy, vyžadane objednatelem, na základěpotvrzené Servisní Zakázky, bude odměna za jejich provedení splatná na základě fakturyvystavené zhotovltelem. Podkladem pro vystaveni příjmoveho dokladu, bude Senıísní listvystavený zástupcem zhotovitele. Na Servisním listě, budou rozepsány Zvlášt' náklady na:spotřebovaný materiál, servisního technika, dopravné. Hodinová sazba technika a dopravné jedohodnuto v Ceníku služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy příloze č.2 této smlouvy.DPH bude účtována podle platných předpisů.

Kalkulace roční paušální platby za údržbu a Servisní pohotovost je nedílnou součástí tétosmlouvy jako Příloha č.3.

VII.

Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen umožnit přístup zhotoviteli do všech prostorů, kde je instalovánelektronický systém za účelem odstranění nahlášené poruchy nebo provedení pravidelné Servisníkontroly.

Objednatel je povinen uhradit fakturu, vystavenou vsouladu stouto smlouvou, vdobě jejísplatnosti. Splatnost všech faktur vystavených zhotovltelem se sjednává na 10 dnů, od doručeníobjednateli.

V případě prodlení objednatele S placenlm faktury, uhradí Objednatel zhotoviteli smluvní pokutuve výši 0,05% z nezaplaceně částky za patnáctý a každý další den prodlení po termínusplatnosti.

VIII.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen po oznámení poruchy provést senıisni Zásah v termínu dle odstavce 2. článkuIV Této smlouvy pod sankcí smluvní pokuty 1.000,-Kč za každých započatých 24 hodin prodlení. Tatolhuta se nevztahuje na takové poruchy, které vznikly hrubým zásahem do elektronického systémuobjednatelem nebo třetí osobou, eventuelně vyšší mocí jako např. požár, Záplava event. další.

IX.

Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech, o nichž se dověděl přivýkonu Servisní činnosti a které vzájmu objednatele nelze sdělovat jiným osobám, pokud tétopovinnosti nebude v souladu se zákonem zproštěn.

Zhotovitel se zavazuje poučit ty osoby, které vykonávají senıisni nebo revizní činnost uobjednatele, o povinnosti zachovávat mlčenlivost O osobních údajích zpracovávaných
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kamerovým systémem a O bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilozabezpečení osobních údajů.

3. V případě, že záznamové zařízení kamerového systemu vzhledem k provozní závadêneumožňuje vymazání uložených dat a zařízení je předáno zhotoviteli, tento zajistí potřebnouochranu Zaznamenaných osobních údajù po celou dobu jeho opravy až po navrácenízáznamového zařízení objednateli.

4. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne žádné informace jak v lístinně, tak v elektronické podobě
týkající se vnějšího a vnitřního zabezpečení všech objektů, třetí straně bez jeho souhlasu. Pří
jejich likvidaci je povinen nosiče informací řádně skartovat či jiným způsobem zničit tak, aby byloZabràněno jejich zneužití.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení mlcenlivosti je důvodem k okamžitému zrušení smlouvy Osenılsní a revizní ćinností.

6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlćenlivost nejen podobu trvání teto smlouvy, ale i po jejímskonöení.

X
Závěrečné ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podepsání smluvními stranami aúčinnosti dnem 1.11.2015. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět sdvanáctiměsícnívýpovědní lhůtou, která začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemnévýpovědi.

Vpřípadě ukonceni smluvního vztahu vprùběhu roku, bude objednateli vyfakturována poměrnáČástka Servisní pohotovosti.

Změny obsahu teto smlouvy je možné vykonat jen písemně a jen S písemným souhlasem obousmluvních stran.

Tato Smlouva byla vyhotovená ve třech exemplářích, ze kterých si ponechá objednatel dvě vyhotovenía zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a souhlasí se zveřejněnímtéto smlouvy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šumperka RM Č. 1178/15 ze dne15.10.2015.

Přílohy: 1 Rozsah pravidelné revize, servisní prohlídky a funkční zkoušky
2 Ceník služeb
3 Cenová kalkulace

Ve Vyškově dne: ~ e “` Všumperku dne: 5 Ú. mv 7015O _ „Qn 3
Zhotovite

Objednatel:

KH/5?TĚ\
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Město Šumperk
(* Ě 9„v 4+ı_ı JIMI CZ. a.ı.

:E Dotz-vhxı mm
:i 158 OO Praha 5
»--nv .°ć.°,žš.=;šè“=:
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Příloha č.1. ke Smlouvě O servisní činnosti

Rozsah pravidelné revize, servisní prohlídky a funkční zkoušky
EPS

a) zkoušky činnosti EPS při provozu dle ČSN 34 2710

kontrola parametrů ústředny EPS a Iinkových modulů
kontrola základních funkcí systému
kontrola signalizace a ověření ćinností systému při poplachu
funkční Zkouška automatických a tlačítkových tılásièů v režimu „TEST“
kontrola stavu napájecí soustavy a záložních akumulátorů

b) pravidelná roční revize včetně zkoušky činnosti EPS při provozu dle ČSN 34 2710
kontrola parametrů ústředny EPS a Iinkových modulů
kontrola základních funkci systému
kontrola Signalizace a ověření činnosti systemu při poplachu
funkční zkouška automatických a tiačítkových hlásičů v režimu „TEST“
kontrola stavu napájecí soustavy a záložních akumulátorů
revize silových časti zařízení

Příloha č.2. ke Smlouvě O servisní činnosti

i ,Ž Ceník služeb
JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 150 00 Praha 5

č. položka
V

Cena MJ
1 Hodinová sazba za pracovní výkon v pracovní dny 7:00 - 15:30h

Í

400,-Kč/hod

2 Hodinová sazba za pracovní výkon mimo pracovní dobu
f

700,-Kč/hod

_;

3 Náhrada cestovného při použití vozidla 4,-Kč/km

4 Projekční práce zdarma

5 Sazba Za úpravu software zdarma

6 Změna V programu na žádost uživatele provedené downloadem po telefonní lince zdarma

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zhotovitel si vyhrazuje pravo změn Aktuálnlho ceníku vsouvislosti S růstem inflace, na základě
dodatku k Servisní smlouvě.

I ı I I v
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