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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění zákona č. 460/2016 Sb. (dále jen „občanský zákoník")

1. Identifikační údaje:
1.1 Objednatel:

ČI. I. Smluvní strany:

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583,
779 11 Olomouc

Zastoupen: doc. Mgr. Antonínem Stánkem, Ph.D., primátorem 
statutárního města Olomouce

Zástupce zmocněný k jednání 
- ve věcech technických: Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc 

(dále jen ,,MPO“), tel. 585 209 501, e-mail:
pavel.skalickv(5>mp-olomouc.cz

IČ:
DIČ:

00299308
CZ00299308

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.
27-1801731369/0800

(dále jen „objednatel") 

a

Zhotovitel: WSA doprava a parkováni s.r.o.
Na Plachotě 156
250 73 Radomce

Zastoupený 
- ve věcech smluvních: paní Petra Liška, tel. 603 460 218, liska.petra@seznam.cz

- ve věcech technických a 
ve věcech realizace:

Ing. Martin Stružka, tel. 603 460 217, struzka@wsadp.cz

IČ:
DIČ:

27913309
CZ27913309

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

Raiffeisenbank a.s.. Jandova 135/2, Praha 9 
2692155001/5500

/
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2. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku a příslušnými živnostenskými oprávněními 
dokládá, že je způsobilý uskutečnit dílo v požadovaném rozsahu podle této smlouvy 
a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními 
prostředky k jeho realizaci.

3. Objednatel prohlašuje, že má k dispozici finanční prostředky postačující k úhradě ceny za 
řádně zhotovený předmět plnění ve smyslu podmínek této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje 
zaplatit cenu za provedení díla dle stanovených podmínek. Zhotovitel je povinen provést 
dílo na svůj náklad a ve sjednané době a objednatel je povinen řádně provedené dílo 
převzít a zaplatit.

5. Objednatel se vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud 
se nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto 
právo uplatni, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné 
zakázky přistoupit.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede zhotovení díla - „Výměna 15 ks
parkovacích automatů" v rozsahu dle nabídky zhotovitele.

2. Nedílnou součástí dodávky bude:

a) 15 ks parkovacích automatů TicketLine PSA-8 se solárním napájením s příslušnými 
akumulátory a bateriemi

b) samolepicí etiketa s informacemi včetně náhradního výtisku ke každému dodanému 
parkovacímu automatu

c) demontáž a odvoz stávajících parkovacích automatu v počtu 15 ks na určené místo 
v Olomouci

d) montáž parkovacích automatu na stávající patky a jejich oživení s následným 14 
denním zkušebním provozem (tj. nad rámec 14ti týdnu určených pro dodání) .četně 
zajištění funkce hlášení poruchových stavu na určené emailové adresy

e) seznámení personálu s obsluhou parkovacích automatu

f) ceny servisních a profylaktických prací

g) ceník náhradních dílů zejména mincíře, nůžek, základní desky, tlačítek atd.

Technické podmínky jsou přílohou této smlouvy jako její nedílná součást.

Čl. III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínu do 14 týdnu od podpisu této smlouvy 
o dílo

! 2^-Místem plnění je Olomouc - umístění předmětných parkovacích automatů dle přílohy

t
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Čl. IV. Cena díla

1. Smluvní cena díla se sjednává takto:

Cena bez DPH 1.622.415,00 Kč
DPH 21% 340.707,15 Kč
Cena s DPH 1.963.122,15 Kč

Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla.

2. V případě požadavku a odsouhlasení viceprací uzavřou smluvní strany písemný dodatek 
k této smlouvě.

3. Uplatňuje se přenesená daňová povinnost.

Čl. V. Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, na zhotovené dílo daňový doklad, který bude obsahovat stanovené 
náležitosti. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže 
bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí Ihuty 
splatnosti.

2. Platba bude uhrazena následujícím způsobem: 100 % z celkové hodnoty ceny díla dle 
této smlouvy bude fakturováno do 14 dnu po předání díla a uplynutí testovacího provozu 
v délce 14 dnu se splatnosti 30 dnu od doručeni faktury objednateli. Lhůta je splněna 
připsáním fakturované částky na účet zhotovitele.

3. Sepsáni protokolu o předáni díla a zaplaceni ceny díla bude provedeno až po testovacím 
provozu. Délka testovacího provozu bude od oživeni parkovacích automatu zhotovitelem 
14 dnu počínaje dnem následujícím po dni oživeni. Finanční prostředky vybrané 
parkovacími automaty během zkušebního provozu jsou majetkem statutárního města 
Olomouce.

Čl. VI. Základní podmínky realizace díla

1. Objednatel předá zhotoviteli místa prováděni díla, dále nazývané pracoviště, prosté všech 
právních i faktických vad ke dni dohodnutého zahájení práci. O předání a převzetí místa 
prováděni díla sepíši obě strany protokol.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Zhotovitel garantuje rozsah a kvalitu prací a dodávek dle platných ČSN EN. dalších 
předpisu pro výstavbu a dle obsahu této smlouvy. Osobou zabezpečující odborné vedení 
realizace díla ze strany zhotovitele je Ing. Martin Stružka

4 Zhotovitel je povinen na své náklady na pracovištích zachovávat čistotu a pořádek, 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

5. Zhotovitel nese odpovědnost za škody na zdrávi a majetku, které při jeho činnosti nebo 
v souvislosti s ní budou prokazatelné způsobeny jeho pracovníkům a na jeho majetku za 
tytéž škody a ekologické škody, které jeho pracovníci prokazatelně způsobí svojí činností 
nebo v souvislosti s ní jiným osobám včetně objednatele.

6. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu a skladování všech materiálů a dodávek a 
jejich přesun na staveniště ve smyslu plnění předmětu dila dle této smlouvy.

7. Kontrolu provádění dila ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku bude jménem 
objednatele provádět zadavatelem pověřená osoba.

/
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1. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnu přede dnem. kdy bude dilo připraveno k odevzdání, 
doručit objednateli písemnou výzvu k jeho převzetí. Nedostaví-li se objednatel bez omluvy 
k předání dila, platí, že dílo je převzato ve smyslu této smlouvy v den, jímž mělo být 
převzato podle písemné výzvy zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen před předáním díla řádně seznámit objednatele (resp. jeho pověřené 
zaměstnance) zejména s obsluhou parkovacích automatu, výměnou papírových kotouču, 
s výběrem mincí a běžnou údržbou. Rozsah úkonu běžné údržby, záručního, 
mimozáručniho, pozáručního servisu a souvisejících služeb bude specifikován v servisní 
smlouvě. Zhotovitel rovněž předá objednateli klíče od parkovacích automatu, klíče od 
pokladen a manuál k obsluze parkovacích automatu

3. Po úspěšné technické prohlídce sepíši o předání a převzetí dokončeného dila obě 
smluvní strany protokol, který bude mimo jiné obsahovat soupis případných vad 
a nedodělku a dohodu o opatřeních a Ihutách k jejich odstranění. Po podepsáni protokolu 
o předáni a převzetí dila objednatelem i zhotovitelem se veškeré údaje v něm uvedené 
považuji za dohodnuté. Rovněž platí, že v protokolu o předáni a převzetí díla sepsané 
vady zhotovitel odstraní v dohodnutých Ihutách na své náklady.

Čl. Vlil. Záruka za dílo

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách 
a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecné právními předpisy, které 
se na provádění díla vztahují jako celek.

2. Zhotovitel poskytne záruku v délce trváni 24 měsíců na celý předmět plněni. Běh záruční 
doby začíná od data převzetí zhotoveného díla objednatelem po uplynutí testovacího 
provozu a podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, pokud důvody, pro 
které zařízení nebylo zprovozněno, neleží na straně zhotovitele.

3 Záruka se nevztahuje zejména:

na poškození zařízeni třetí osobou a živelní událostí 
na závady vzniklé neodbornou manipulací

Uvedené závady odstraní zhotovitel za předem dohodnutou cenu.

4. Zhotovitel max. do 24 hodin poté. co obdržel od objednatele písemně (elektronicky) nebo 
faxem reklamaci na niže uvedené kontakty, přistoupí k odstraňováni vad šetřením resp. 
odstraněním příčin na místě popř. jiným způsobem, případně dohodne s objednatelem 
způsob a termín jejich odstranění. Pokud zhotovitel obdrží od objednatele reklamaci jeden 
den před sobotou, nedělí nebo před zákonným svátkem či v některý z těchto dnu, začíná 
Ihuta pro odstranění vad plynout následujícím pracovním dnem. O sobotách, nedělích 
a zákonných svátcích se opravy neprovádějí, pouze na základě zvláštního ujednáni např. 
servisní smlouvy.

Objednatel oznamuje veškerá poruchová hlášení na pohotovostní telefony v následujícím 
pořadí:

4.1. Pohotovostní telefon 603 460 217
4.2. E-mail wsadp@wsadp.cz

Oznámeni bude obsahovat popis závad, kontakt na odpovědnou osobu objednatele 
a číslo smlouvy o dilo zhotovitele

Čl. VII. Předání hotového díla

mailto:wsadp@wsadp.cz


5

5. Zhotovitel se dále zavazuje k tomu, že na základě písemné dohody s objednatelem 
provede přednostně pozáruční servis za úplatu.

Čl. IX. Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodleni se splněním termínu dokončení díla. zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 0,05 % z ceny dila za každý den prodlení.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou svých závazku zhotoviteli, zaplatí mu 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Nenastoupi-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstraněni vad v termínu sjednaném v této 
smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu či skupinu 
vad za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vady ve stanoveném termínu, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo skupinu vad a každý 
den prodlení.

5. Nenastoupi-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstraněni havárie v terminu sjednaném 
v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu či 
skupinu vad za každý den prodlení.

6. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve 
stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou 
vadu či skupinu vad a každý den prodleni.

7. Zhotovitel odpovídá pouze za přímé škody, které vznikly porušením jeho povinností. 
V případě prokázaného porušení povinností zhotovitelem má objednatel právo na 
náhradu škody ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. Výši škody je objednatel 
povinen zhotoviteli prokázat Pokud objednatel zjisti, že mu z činnosti zhotovitele nebo 
jeho výrobku vzniká nebo muže vzniknout škoda, za kterou je či bude zhotovitel 
prokazatelně odpovědný, je povinen neprodleně podniknout veškerá opatření, která 
vzhledem k okolnostem jsou nutná k zamezeni či ke sníženi škody. Objednatel je 
o uvedeném v předchozí větě povinen neprodlené informovat zhotovitele.

Čl. X. Zvláštní ujednáni

1. Nebezpečí škody v souvislosti s realizaci dila a jeho zhotovením nese zhotovitel až do 
jeho převzetí objednatelem.

2. Smluvní strany se zavazují, že znemožni přístup třetím osobám k podkladům, 
zkušenostem a znalostem získaným na základě smlouvy od smluvního partnera a to i po 
uplynutí doby trváni této smlouvy Tento závazek neplatí pro informace, které se 
prokazatelně bez porušeni tohoto závazku zachováni tajemství staly všeobecně známými 
nebo byly druhému smluvnímu partnerovi již předem známy nebo jím prokazatelně 
nezávisle zpracovány.

3. Pokud by mělo v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním dojít ke sporům, budou 
smluvní partneři usilovat o řešení smírným způsobem. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou, předají spor soudu příslušného podle sídla žalované smluvní strany.

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

I
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Čl. XI. Společná a závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky 
podepsanými osobami podle předznamenáni této smlouvy

2. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, přecházejí na případné právní nástupce 
obou smluvních stran

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzuji svými podpisy.

Příloha:
č. 1 - technické podmínky,
č. 2 - seznam 15 ks PA k výméné

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne V Radonicich dne 2'^ v yi /

Za objednatele Za zhotovitele:
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Příloha č. 1 Technické podmínky

Technické podmínky
i

Níže uvedené údaie isou požadavky, které musí být splněnv. Uchazeči ve své nabídce toto 
splnění (nebo nesplnění) vyznačí ve sloupci splněno - nesplněno. Nesplnění níže 

uvedených technických podmínek bude považováno za nedodržení zadávacích podmínek 
zadavatele a taková nabídka uchazeče bude vyřazena z další účasti v zadávacím řízení.

1. Technická data
splněn

0
nesplněn

0
doplní uchazeč

Parkovací automaty nové, hranol výška min. 1650 mm ano ne
Splnění normy ČSN EN 12414, označení CE - Zařízení ke kontrole
parkování vozidel ano ne
Ocelový plášť, tl. min. 2,3 mm ano ne
Odolnost skříně proti úderům ve třídě IK10 dle ČSN 50102 - Stupně
ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším 
mechanickým nárazům ano ne
Celková hmotnost max. 120 kg ano ne
Barva modrá RAL 5017 ano ne
Lak odolný proti soli dle ČSN EN 60068-2-52, stupeň přísnosti 4 ano ne
Prosvětlený tvrzený displej s tvrzeným nerozbitným sklem , výška 
znaku min. 7 mm, černobílý ano

|

ne
Tlačítka odolná proti poškozeni, barevná ano ne
Solární napájení obsahující integrovaný fotovoltaický panel ano ne
Solární panel 12 V/ min. 20 W ano ne
Akumulátor 12 V/min. 60 Ah ano ne
Automatická kalibrace času ano ne
Garance provozu v klimatických podmínkách min. od -15°C do 55°C ano ne
Odolnost proti vlhkosti dle IEC 68 ano ne
Rozdělení skříně PA na servisní a pokladní část ano ne
Vestavěná termotiskárna lístku s možností individuálního nastavení 
údajů na parkovacím lístku ano ne
Minimální přípustná hmotnost používaného papíru 75 g/m2 ano ne
Odolnost termopapíru proti slunečnímu záření minimálně v den vydání 
parkovacího lístku ano ne
Střihačka papíru ano ne
Tištěné výčetky mj. s údaji o platbě mincemi a platbě kartou z každého 
PA ano ne
Odolnost uzamykacího systému PA proti vylomení, vypáčeni dveří 
nebo odvrtání zámku ano ne
Několikanásobné vícebodové západky po celé délce servisního i 
mincového prostoru ano ne
Mezipokladna ano ne
Výměnná kovová pokladna včetně náhradní, objem min. 5 I ano ne

i
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Mince 1,--, 2,--, 5,--, 10,--, 20,--, 50,--, možnost rozšíření měny na
EURO mince bez podmínky dokoupení dalšího HW + kontrolní mince ano ne
Elektronická uzávěra otvoru pro mince ano ne
PA nerozměňuje mince
PA nebude vracet přeplacené mince ano ne
PA vrací mince pouze při zrušené transakci nebo vadné minci ano ne
PA musí přijímat a navracet kontrolní mince a umožňovat tisk 
testovacího lístku ano ne
PA musí být vybaveny čtečkou bezkontaktních a kontaktních 
platebních karet min. VISA a MasteCard ano ne
Možnost výběru jazyka - min. čeština, němčina, angličtina ano ne
V případě závady musí být na displeji zobrazeno hlášení AUTOMAT 
MIMO PROVOZ ano ne
Paměť pro uchování dat i v případě výpadku napájení ano ne
Funkční propojení parkovacího automatu a řídící ústředny a přenášení 
provozních a poruchových hlášení na centrální dispečink ano ne
Funkční hlášení provozních informací a poruchových stavu zadavateli 
VZ s upozorněním (SMS nebo email) ano ne
Ústředna musí umožňovat přesměrování chybových hlášení formou
emailu na různé emailové adresy ano ne
Možnost dálkového nastavení tarifu , hodin, restartu ano ne
Automatické přepínání letního a zimního času ano sí

Flexibilní nastavení tarifu ano ne
Samolepící etiketa s informacemi pro uživatele v ceně PA, text dle 
zadání zadavatele VZ ano ne
Tištěné výčetky mj. s údaji o platbě mincemi a platbě kartou z každého 
PA ano ne
Uchování dat i při výpadku napájení či výměně akumulátoru ano ne
Zaškolení personálu ano ne
Dodání technické dokumentace, návodu v českém jazyce ano ne
Záruční doba min. 24 měsíců na vše ano ne
Přípustná chybovost parkovacího automatu max. do 1% z vybrané 
částky ano ne
Odvoz stávajících PA na místo v Olomouci určené zadavatelem ano ne

t
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Příloha č. 2

Parkovací automaty v Olomouci - výměna za nové

Umístění pořadové číslo dle priorit

Vídeňská ( staré autobusové nádr. ) 1

Vídeňská ( staré autobusové nádr. ) 2

Palachovo náměstí ( Laffayettova ) 3

Švermova 4

tř. Svobody - železářství 5

tř. Spojenců - Obchodní akademie 6

Kollárovo náměstí 7

Hynaisova ( OD Billa )
—

8

Studentská 9

Legionářská ( U Husova sboru ) 10

Dobrovského 11

Zámečnická 12

tř. 1. máje 13

nám. Republiky 14

Jeremenkova ( ČD ) 15


