
Smlouva o dílo
Č. objednatele: OI-IP/SOD/002657/2016/Hen

Č. zhotovitele: 16415
uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Obnova technologických PC na dispečinku ČOV Olomouc“

1. Smluvní strany
Objednatel: statutární město Olomouc
Sídlo: Horní náměstí
Zastoupený: Mgr. Filipem Žáčkem, náměstkem primátora
Ve věcech technických: Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace odboru investic 

Magistrátu města Olomouce
Ve věci převzetí díla: ..........................................

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: ................................

Zhotovitel: ELPREMO, spol. s r. o.
Sídlo: Řepčínská 86, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Janem Skřivanem – jednatelem, tel. 587 438 800
Odpovědnost za realizaci .............................................
IČO: 42869951
DIČ: CZ42869951
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: .............................
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 
1969.

I. Předmět plnění

1. Předmětem plnění zhotovitele je výměna SCADA SW Monitor Pro na dispečerském 
pracovišti ČOV Olomouc z důvodu, že dispečerské pracoviště je v současnosti 
provozováno v nouzovém režimu se SW Monitor Pro od firmy Schneider Electric,
který již není podporován výrobcem a není kompatibilní se současnými operačními 
systémy v návaznosti na nové HW prostředky výpočetní techniky. Výměna bude 
probíhat tak, aby zásadním způsobem neomezila chod technologie ČOV, viz.cenová 
nabídka zhotovitele č. 16348 z 20. 5. 2016, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

 Dodávka licencí nového SW SCADA.

 Přepracování aplikačního SW dispečerského pracoviště.

 Tvorba reportů a protokolů.

 Kontrola funkčnosti a uvedení do provozu.



2. Zhotovitel se zavazuje dále zaškolit obsluhu a předat veškerou dokumentaci,  
instalační CD, sériová čísla a návody.

3. Předáním díla se objednatel stává majitelem SW Scada a licencí s tím spojených. 
Aplikační SW zůstává duševním majetkem zhotovitele s právem objednatele provádět 
úpravy a rozšíření aplikačního SW po skončení záruční doby. Objednatel je oprávněn 
aplikační SW užívat na zařízení a technologii definované touto smlouvou.

II. Předmětem plnění není
Dodávka HW prostředků s operačním systémem, SW pro virtualizaci (2x počítač, 2x 
LCD monitor, 2x MS Windows 2012 R2, 2x MS Windows 7). Tyto prostředky si dle 
dohody zajistí provozovatel MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

III. Termín plnění
Termín zahájení: od 3. 10. 2016
Termín dokončení vč. zaškolení obsluhy: do 31. 12. 2016

IV. Místo plnění
ČOV Olomouc, Dolní Novosadská

V. Cena díla

1. Smluvená cena je cenou celkovou za celé plnění zakázky včetně všech souvisejících 
činností. V ceně jsou započítány veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky a tato 
cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Celkem bez DPH 872.733,- Kč
DPH 183.274,- Kč
Celkem s DPH 1.056.007,- Kč

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 
řádné, včasné a úplné splnění předmětu této smlouvy včetně veškerých nákladů na 
odměnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv 
autorských. Cena dále obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 
vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Platba za předmět plnění bude provedena po jeho realizaci, zprovoznění a předání.

3. Platba bude provedena převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu 
30 dnů po předání faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po 
protokolárním předání předmětu plnění. Termín úhrady se rozumí den odepsání 
peněžních prostředků z účtu objednatele.

4. Faktura bude splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZDPH“) a § 435 
občanského zákoníku, dále budou obsahovat číslo smlouvy objednatele.

5. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší 
běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově 
vystavené faktury.



6. Dodatečné služby odsouhlasené objednatelem, které dohodou stran byly vykonány, 
musí být ve fakturách účtovány odděleně.

7. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtované smluvní pokuty na pohledávky 
zhotovitele.

VII. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za prodlení s dokončením předmětu plnění činí 0,05 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení oproti sjednanému 
termínu dokončení plnění uvedeném v čl. III. této smlouvy.

2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním záručních 
vad v dohodnutém termínu zjištěných v rámci záruční doby ve výši 500,- Kč za 
každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

3. Za prodlení zhotovitele se nepovažuje doba, po kterou zhotovitel nemohl plnit své 
závazky z důvodů na straně objednatele.

4. Za prodlení objednatele se zaplacením oprávněných faktur má právo zhotovitel 
uplatnit u objednatele smluvní úrok ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den 
prodlení.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat splnění 
povinnosti, která je sankcionována, a není tím dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody vedle smluvní pokuty či nad její výši (smluvní strany tímto vylučují § 2050 
občanského zákoníku).

VIII. Ostatní podmínky

1. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
svých pracovníků na pojistnou částku 30.000.000,- Kč. Tuto pojistnou smlouvu se 
zavazuje zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

2. K předání a převzetí díla dojde na základě přejímacího řízení mezi zhotovitelem a 
objednatelem, a to podepsáním zápisu s následujícím minimálním obsahem:

a. údaje o zhotoviteli (subdodavateli) a objednateli, tj. obchodní firma/název, 
sídlo/místo podnikání, IČ, jména osob oprávněných jednat jejich jménem,

b. identifikace díla, které je předáváno,
c. soupis vad a nedodělků, je-li to relevantní,
d. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv.

3. Veškeré informace týkající se předmětu plnění dle této smlouvy, s nimiž bude 
zhotovitel přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy 
do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané objednatelem zhotoviteli a 
výstupy a dokumenty, které zhotovitel získá v rámci své činnosti, jsou důvěrné. Tyto 
informace nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele a třetích osob určených 
dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být použity k jiným 
účelům než k plnění předmětu smlouvy.



IX. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, přip. vlastnosti pro toto dílo 
obvyklé.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo v době předání a díla a dále za ty, které se u 
díla projeví v průběhu záruční doby, pokud nejde o vady vyvolané objednatelem, třetí 
osobou nebo neodvratitelnou událostí.

3. Na dílo poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 24 měsíců.

4. Záruční lhůta bude počítána od protokolárního předání a převzetí zprovozněného díla.

5. Bude-li mít dílo vady, objednatel bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného 
plnění v souladu s občanským zákoníkem.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského 
zákoníku, kdy i za předpokladu, že dílo bude převzato a následně bude objevena 
zjevná vada, objednatel může uplatnit nároky a práva vyplývající z odpovědnosti za 
vady.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu stanoveném objednatelem, není-li 
takový termín stanoven, nejpozději do jednoho týdne.

8. Záruční servis bude prováděn prostřednictvím nepřetržité pohotovostní servisní služby 
zhotovitele v Olomouci, tel. 737 288 414.

9. Pozáruční servis bude prováděn v souladu s Obchodní smlouvou 125/2008 uzavřenou 
mezi zhotovitelem a Moravskou Vodárenskou a.s.

X. Ukončení smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, ze zákonem 
stanovených důvodů nebo z důvodů stanovených ve smlouvě, resp. za podstatné 
porušení smluvních povinností.

2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
a. z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že zhotovitel nesplní 

předmět plnění  dle této smlouvy,
b. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů, pokud nebylo 

zapříčiněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele,

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.

4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů s jednoměsíční 
výpovědní dobou od odeslání výpovědi zhotoviteli.

XI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se 
uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
občanským zákoníkem.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně dodatků může být poskytnut 
žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a současně vyjadřuje souhlas se zveřejněním smlouvy 



včetně všech dodatků v registru smluv.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 
podepsání oběma smluvními stranami.

4. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech,  z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 
vyhotovení zhotovitel.

5. Nedílnou přílohou této smlouvy je Cenová nabídka zhotovitele 

Za objednatele Za zhotovitele
statutární město Olomouc Elpremo spol. s.r.o. 

V Olomouci dne: 4. 10. 2016 V Olomouci dne: 4. 10. 2016

……………………………….. ……………………………….
Mgr. Filip Žáček Jan Skřivan
náměstek primátora jednatel




