
zlíň statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zlín

SMLOUVA O

ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ PODPORY
v v S00JP0172LKP

5600 OOo

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany;
Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924

zastoupený: MUDr. Miroslav Adámek, primátor
zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeňka Bačová, vedoucí Odboru informatiky
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Zlín, č. ú.: 3048982/0800

dále jen „objednatel”)

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
se sídlem: třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín
zastoupená: JozefKlačan

Pavel Mekhert
Bohumil Náplava
na základě plné moci

IČO: 46992308
DIČ: CZ46992308

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8573

(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají podle § 1746 občanského zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva").

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, spočívající v instalaci a zajištění provozu

výpočetní techniky, nutné pro zpracování výsledků prezidentských voleb v rozsahu a
objemu specifikovaném v Příloze, č. 1, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu dle
příslušných ujednání této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést služby s potřebnou péčí a včas.

II. Cena díla a platební podmínky
1. Cena za kompletní zajištění služeb v rozsahu Přílohy č. 1 je sjednána ve výši 179 700,- Kč
(slovy stosedmdesátdevěttisícsedmset korun českých) bez DPH.

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění
včetně všech rizik a vlivů souvisejících s tímto plněním. Nabídková cena zahrnuje jakékoliv
další výdaje nutné pro řádné zajištění zpracování výsledků prezidentských voleb.

2. Dohodnutý způsob úhrady ceny je následující:
Zhotovitel vystaví do 3 dnů od ukončení plnění fakturu - daňový doklad, na částku
uvedenou v odst. 1. splatný do 30 ti kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu
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objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle §29 zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty v platném znění. Přílohou faktury musí být zápis o řádném 
plnění dle čl. VI. 2., podepsaný za objednatele zástupcem ve věcech technických.

3. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti bez 
zaplacení v případě, že neobsahuje touto smlouvou anebo zákonem stanovené náležitosti, 
obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti 
ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. Faktura se považuje za 
uhrazenou dnem, kdy bude odpovídající částka připsána na účet zhotovitele.

4. K cenám uvedeným dle článku II. bude fakturována daň z přidané hodnoty v zákonné výši 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

III. Místo a čas plnění

1. Místem plnění jsou volební místnosti, jejichž počítačové vybavení zajišťuje Statutární 
město Zlín. Seznam volebních místnosti je uveden v příloze č. 2.

2. Časový harmonogram plnění je uveden v Příloze č. 1.

IV. Povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění v souladu s Přílohou č. 1 a způsobem stanoveným 
technickými normami, předpisy a návody, popřípadě způsobem pro tuto činnost obvyklým a 
to zejména;

a) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se interních záležitostí 
objednatele, o nichž se během plnění předmětu této smlouvy dozví. Tuto 
povinnost má zhotovitel i po skončení platnosti této smlouvy;

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnosti a to zejména:

b) zajistit pro zhotovitele přístup k místu plnění
c) plnění převzít a přijmout veškerá nezbytná opatření za účelem předcházení 

škodám, zhoršení stavu, ztrátě nebo zničení zařízení a užívat zařízení dle pravidel 
obsažených v návodech, které objednatel obdržel;

d) bezplatně poskytnout energetické příkony a komunikační prostředky potřebné 
pro provedení díla zaměstnanci zhotovitele.

3. Pro případ porušení povinností zhotovitele, spočívající v nedodání techniky pro zpracování 
výsledků voleb dle sjednaných parametrů do místa plnění, sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Dále sjednávají 
smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každých 20 minut prodlení po uplynutí reakční doby 
k odstranění závad sjednané dle Přílohy č. 1. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn 
započíst oproti pohledávce zhotovitele. Sjednáním smluvních pokut není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody.

V. Odpovědnost za vady
1. Odpovědnost za vady se řídí Občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z 

právních předpisů nebo této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny činit opatření k 
odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
to, že nastaly okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 
Smluvní strany jsou povinny činit opatření k odvrácení a překonání okolností vylučujících 
odpovědnost.

ů,
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VI. Předání a převzetí plnění

1. Technika určená ke zpracování výsledků voleb bude zhotovitelem předána a objednatelem
převzata v místě plnění, po ukončení plnění bude vrácena zpět zhotoviteli.

2. O předání a převzetí techniky bude vyhotoven zápis, ve kterém budou rovněž uvedeny
případné nedostatky plnění.

VIII. Závěrečná ujednání
1. Veškeré písemnosti týkající se této smlouvy se považují za řádně doručené druhé smluvní
straně, budou-li jí doručeny též jako e-mailová zpráva na adresu:
vlastimil.walter@impromat.cz

2. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy,
nebude-li to nutné pro soudní uplatňování jejich práv.

3. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, řídí se právní vztahy při jejím provádění příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

4. Tato smlouva může být doplňována nebo měněna pouze na základě písemných vzestupně
čísl ními stranami.

5. T denými osoba ích
s pl luvních stran

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace a harmonogram plnění

Příloha č. 2 Seznam volebních místností včetně kontaktů

Příloha č. 3 Plná moc

V Zlíně dne ^ 2018

za statutární město Zl

Ing. epfng. Jiří Korec
náměstek primátora

íISmílMáT-COlViPUTER s.r.o.
Iřícfa lomáSe Bati 5267. 760 01 Ziín

Z5
IČO:46992308, DIČ: CZ48992308

!el.: +420 577 213 151. fax: ■ 120 577 211 870

za IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

JozefKlačan
Bohumil Náplava
Pavel Melchert
na základě plné moci

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o oibcich
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 8.1.2018, 44/1R/2018 - schválení uzavření smlouvy
Datum a číslo usnesení: 8.1.2018, 26/1R/2018 - schválení fín.prostředků - RO 1/18 T2
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příloha C. 1 SPECIFIKACE DÍLA

Poskytnutí služeb k zajištění technické podpory zpracování výsledků prezidentských voleb 
konaných 12. a 13. 1. 2018. Jedná se o pronájem:

60 ks výpočetní techniky (PC nebo notebook)
60 ks tiskáren s náplní na 1.000 stránek A4 tisku 
60 ks myší
60 ks klávesnic u stolních PC, v případě notebooku musí být součástí numerická klávesnice 

a související služby:
- rozvoz techniky do volebních místností (seznam volebních místností v příloze č. 2 

smlouvy) nejlépe v pátek 12. 1. 2018 od 13:00 do 22:00, nejpozději v sobotu 13. 1 
2018 od 8:00 do 11:00 h)

- svoz techniky v sobotu 13. 1. 2018 na zavolání komise cca od 16:00 hodin (nebo dle 
domluvy v pondělí 15. 1. 2018)

- instalace programu ČSÚ pro zpracování voleb a jeho zprovoznění

- pohotovost a servisní zásahy v sobotu 13. 1. 2018 do ukončení sčítání (cca od 13:00 
h do 20:00 h)

- instalace a zprovoznění modemu (testovací modem bude dodán po podpisu smlouvy) 

Další požadavky:
- reakční doba od nahlášení požadavku dodavateli služby do času odstranění závady 

(realizace požadavku) nejvýše 45 minut.
- Zajištění technické podpory pro případ poruchy pronajaté techniky minimálně 2 

servisními techniky, každý s vlastním automobilem a mobilním telefonem
- Způsob hlášení závad telefonem - telefonní čísla budou sdělena nejpozději 

první den voleb do 14:00.

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění 
poptávky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s tímto plněním. Nabídková cena musí 
rovněž zahrnovat pojištění, garance, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoliv další výdaje nutné 
pro realizaci.

Konfigurace výpočetní techniky: 
a) PC sestava varianta notebook

• Notebook s úhlopříčkou displeje min 15", procesor Intel Pentium Dual-Core o 
kmitočtu min. 1,6 GHz, min. 4 GB RAM, 120 GB harddisk s minimálně 10 GB 
volného prostoru, se 4 USB porty, případně USB HUB (pro připojení 4 USB 
zařízení - myš, tiskárna, flash disk, modem - pokud není součástí notebooku)

• OS MS Windows 7 a novější
• TeamViewer 11 host (písemný seznam volebních místností s ID a heslem 

TeamVieweru předá dodavatel zadavateli)
• OpenOffice a Acrobat Reader
• Součástí notebooku musí být numerická klávesnice
• Optická myš
• Prodlužovací kabely 220V o délce alespoň 5m, s minimálně 3 zásuvkami
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• Laserová nebo inkoustová tiskárna formátu A4 s náplní na 1000 stránek A4 tisku, 
bez papíru

• Propojovací kabel mezi tiskárnou a počítačem
• Rok výroby 2012 a novější

b) PC sestava varianta stolní PC
• PC s LCD monitorem min. 17", optickou myší a klávesnicí, procesor Intel Pentium 

Dual-Core o kmitočtu min. 1,8 GHz, min. 4 GB RAM, 120 GB harddisk s minimálně 
10 GB volného prostoru, 5 USB portů, případně USB HUB (pro připojení 4 USB 
zařízení - klávesnice, myš, tiskárna, Flash disk, modem)
OS MS Windows 7 a novější
TeamViewer 11 host (písemný seznam volebních místností s ID a heslem 
TeamVieweru předá dodavatel zadavateli)
OpenOffice a Acrobat Reader 
Optická myš, klávesnice
Prodlužovací kabely 220V o délce alespoň 5m, s minimálně 4 zásuvkami 
Laserová nebo inkoustová tiskárna formátu A4 s náplní na 1000 stránek A4 tisku, 
bez papíru
Propojovací kabel mezi tiskárnou a počítačem 
Rok výroby 2012 a novější
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Příloha č. 2 Seznam volebních místností včetně kontaktů

Volební okrsky s komise

Kód VO Název VO Upřesnění Adresa Zapisovatel Tel.-mobil

2
Provozní budova Odboru městské
zeleně jídelna - vnitroblok za Městskou policií Zlín, Santražiny 5326

4 Základní škola Zlín - školní jídelna školní jídelna, dříve 7. ZŠ Zlín, Kvítková 4338

5 Středisko kurzů Zlín šatna Zlín, Benešovo nábřeží 1739

6 II. Morysův dům, Slunečnice Slunečnice - chráněné pracoviště, jídelna Zlín, třída Tomáše Bati 1276

7 Hala stolního tenisu klubovna Zlín, Podvesná XIV 1070

8 11. Morysův dům, Slunečnice Slunečnice - chráněné pracoviště, kavárna Zlín, třída Tomáše Bati 1276

9 Základní škola Zlín dříve 10. ZŠ Zlín, Dřevnická 1790

10 Základní škola Zlín dříve 10. ZŠ Zlín, Dřevnická 1790

11 ASTRA Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Zlín, Tyršovo nábřeží 801

12 Základní škola Komenského 1 dříve 4. ZŠ - družina Zlín, Havlíčkovo nábřeží 3114

13 "Handicap (?)" Zlín kancelář. Padělky VI 1367, Zlín Zlín, Padělky V11367

14 Sokolovna klubovna Zlín, Sokolská 4427

15 Dalešická hospoda Vršava salonek Zlín, Vršava 1 2538

16 Drofa, klub Charity Zlín klub Charity Zlín - jídelna Zlín, Zálešná 1 4057



Kód VO Název VO Upřesnění Adresa Zapisovatel Tel.-mobil

17 Základní škola Komenského II dříve 5. ZŠ - učebna Zlín, Havlíčkovo nábřeží 2567

18 Střední průmyslová škola Zlín, jídelna jídelna Zlín, třída Tomáše Bati 4187

19 Základní škola praktická Zlín dříve 2. zvláštní škola Zlín, Mostní 2397

20
Středisko volného času, POZOR
ZMĚNA VM

zasedací místnost v patře; POZOR ZMÉNA
VOLEBNÍ MÍSTNOSTI Zlín, Kotěrova 4395

21 Základní škola Emila Zátopka Zlín dříve 1. ZŠ Zlín, Štefánikova 2701

22 Základní umělecká škola Zlín Malá scéna, 1. poschodí Zlín, Štefánikova 2987/91

23 Základní škola Zlín dříve 3. ZŠ - učebna Zlín, Slovenská 3076

24 Základní škola Zlín dříve 3. ZŠ - učebna Zlín, Slovenská 3076

25 Základní uměíecká škola Zlín Malá scéna - přízemí, společenský sál Zlín, Štefánikova 2987/91
26 Mateřská škola Zlín jídelna MŠ Zlín, Prostřední 3488/94

27
SZŠ a VZS Zlín, jídelna domova
mládeže jídelna domova mládeže Zlín, Broučkova 4062

28
SZS a VZS Zlín, jídelna domova
mládeže jídelna domova mládeže Zlín, Broučkova 4062

29 Mateřská škola Zlín třída MŠ Zlín, Slínová 4225

30 ASTRA Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Zlín, Družstevní 4514

31 Mateřská škola Zlín třída Zlín, Družstevní 4514

32 TEPLO Zlín, a.s. jídelna Zlín, Družstevní 4651

33 Základní škola Zlín dříve 16. ZŠ Zlín, Okružní 4685

34 Základní škola Zlín dříve 16. ZŠ Zlín, Okružní 4685



i
Kód VO Název VO Upřesnění Adresa Zapisovatel Tel.-mobil

35 Základní škola Zlín dříve 16. ZŠ Zlín, Okružní 4685

36 Mateřská škola Zlín třída Zlín, Dětská 4698

37 Církevní základní škola ve Zlíně dříve 18. ZŠ Zlín, Česká 4787

38 Církevní základní škola ve Zlíně dříve 18. ZŠ Zlín, Česká 4787

39 Církevní základní škola ve Zlíně dříve 18. ZŠ Zlín, Česká 4787

40 Církevní základní škola ve Zlíně dříve 18. ZŠ Zlín, Česká 4787

41 Dům pokojněho stáří společenská místnost Zlín, Okružní 5550

42 Mateřská škola Zlín třída Zlín, Budovatelská 4819

43 Jesle vstupní hala Zlín, Budovatelská 4820

45 00 SONS Zlín, klubovna klubovna Zlín, Podlesí IV 5302

46 Klubovna Charity, Jídelna Jídelna Zlín, Podlesí IV 5302

47 Půjčovna kompenzačních pomůcek místnost vedle kulečníkového klubu Zlín Zlín, Podlesí IV 5348

48 Církevní základní škola ve Zlíně dříve 18. ZŠ Zlín, Česká 4787

51 Mateřská škola Zlína, Jídelna bývalá jídlena klubu seniorů Prštné, Svat. Čecha 516

52 Dům seniorů, středisko pro seniory Svat. Čecha 516, Zlín - Prštné Prštné, Svat. Čecha 516

53 Mateřská škola Zlín U Dřevnice 206, Zlín - Louky Louky, U Dřevnice 206

54 Základní škola Zlín Komenského 78, Zlín - Malenovice Malenovice, Komenského 78



Kód VO Název VO Upřesnění Adresa Zapisovatel Tel.-mobil

55 Hasičská zbrojnice Zabrání 564, Zlín - Malenovice Malenovice, Zabrání 564

56 Kino Kvéten Malenovice vestibul kina Malenovice, Masarykova 1014

57 Klub seniorů Zlín Mlýnská 845, Zlín - Malenovice Malenovice, Mlýnská 845

58 Základní škola Zlín
Tř.Svobody 868, Zlín - Malenovice, dříve
11.ZŠ Malenovice, třída Svobody 868

59 Mateřská škola Zlín Tř.Svobody 835, Zlín - Malenovice Malenovice, třída Svobody 835

60 Základní škola Zlín
Tř.Svobody 868, Zlín - Malenovice, dříve
11.ZŠ Malenovice, třída Svobody 868

61 Hasičská zbrojnice Lhotka 89, Zíín - Lhotka Lhotka 89

62 Mateřská škola Zlín Návesní 64, Zlín - Mladcová Mladcová, Návesní 64

66 Hasičská zbrojnice Za Dvorem 59, Zlín - Štípa Štípa, Za Dvorem 59

70 Restaurace Maja salonek Příluky, Pekárenská 382

72 Mateřská škola Zlín místnost klubu seniorů Kudlov, Na Vrchovici 21


