evid. č. objednatele:
evid. Č. zhotovitele:

S/20151K1048
71-5-130

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen "občanský zákoník")
(dále jen "smlouva")
č.

Článek I.
Smluvní strany
Česká republika - Energetický regulační úřad
Sídlo:
Masarykovo náměstí 91/5, 586 Ol Jihlava
Zastoupená:
Ing. Vladimírem Kabelkou, MBA - ředitel sekce provozní
IČ:
708 94451
DIČ:
není plátce DPH
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:
2421001 1 071O
Kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Jaroš
E-mail:
miroslav.jaros@eru.cz
Telefon:
724060202
(dále jen" objednatel")
a
ANeT-Advanced Network
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoby:

Technology, s.r.o.
Královopolská 3052/139,61200 Brno
Ing. Jiřím Peterkou Ph.D., jednatelem
47916923
CZ 47916923
ČSOB Brno
372556763/0300

E-mail:
Telefon:

Pavel Macháček
pavel.machacek@anet.eu
603 575 937

E-mail:
Telefon:

Adam Viktor Einholz
Viktor.Einholz@anet.eu
605250609

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu Brno oddíl C, vložka 10130
(dále jen "zhotovitel")
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo
specifikované v čl. III. smlouvy (dále jen "dílo") a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit
cenu sjednanou podle čl. VI. této smlouvy.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27. 8. 2015, která byla na
základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem 0755112015-ERU vybrána zadavatelem jako
nejvýhodněj
ší.

Článek III.

Specifikace díla
1. Předmět této smlouvy je dodávka, montáž, nastavení a začlenění systému elektronické kontroly
vstupu na dislokovaném pracovišti Energetického regulačního úřadu Odboje 1941/1, Ostrava do
stávajícího funkčního systému kontroly vstupu objednatele. Specifikace díla je uvedena v přílohze
č. 1 této smlouvy.
Článek IV.
Termín provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje dodat zařízení a provést dílo uvedené v příloze č. 1 této smlouvy po
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, nejpozději však do 40 dnů od uzavření smlouvy.
2. Místem provádění díla je dislokované pracoviště Energetického regulačního úřadu na adrese
Odboje 194111, Ostrava, a to v pracovních dnech od 8,00 do 18,00 hod. Provádění díla bude
zahájeno do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. Místem předání a převzetí díla je dislokované
pracoviště Energetického regulačního úřadu na adrese Odboje 1941/1, Ostrava.
3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu předání dokončeného díla nejméně tři
pracovní dny předem na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v čl. I této
smlouvy. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven předávací protokol ve dvou vyhotoveních,
z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Dílo bude provedeno dokončením,
předáním a převzetím díla objednatelem na základě oboustranného podepsání předávacího
protokolu v místě předání a převzetí. K předání a převzetí díla a k podpisu protokolu o předání a
převzetí díla jsou oprávněny pověřené kontaktní osoby uvedené v čl. I této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen objednateli spolu s dílem předat všechny doklady s dílem související,
zejména následující: předávací protokol, návod k obsluze díla.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno a předáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, bez vad, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odmítnutí převzetí díla a vady díla uvede v protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel
stanoví v protokolu zhotoviteli termín odstranění zjištěných vad. Na následné předání a převzetí
díla se použijí ustanovení odstavců 2 až 4.
7. Vady zjevné při předání díla je objednatel povinen sdělit zhotoviteli při převzetí díla, vady skryté
je objednatel povinen sdělit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou let od
předání a převzetí díla.
Článek V.
Přechod vlastnického práva k dílu a nebezpečí škody
1. Nebezpečí škody na díle nese od počátku provádění díla do řádného předání a převzetí díla
zhotovitel.
2. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k dílu. Vlastníkem movitého majetku, jenž je
předmětem díla, je od počátku objednatel.
Článek VI.
Cena za dílo a platební podmínky
1. Cena za dílo činí:
cena bez DPH
sazba DPH
výše DPH
cena celkem včetně DPH

336093 Kč
21 %

70580 Kč
406673 Kč

(cena za dílo celkem vč. DPH slovy: čtyřistašesttisícšestsetsedmdesártři

korun českých)

2. Cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možné překročit, pokud to
výslovně neupravuje tato smlouva. Podrobný cenový rozpis ceny za dílo je uveden v příloze Č. 1
této smlouvy.
3. Sjednaná cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s realizací dodávaného
díla (doprava do místa plnění, clo, vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám do doby
předání a převzetí díla, skladování, balné atd.). Cenuje možné změnit pouze v případě:
a)

zákonné úpravy sazby DPH nastalé v průběhu realizace díla;

b) kdy objednatel bude po zhotoviteli požadovat provedení prací, které jdou nad rámec díla
podle této smlouvy.
V takovém případě jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
4. Cena za dílo bude objednatelem zaplacena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem bez zbytečného odkladu po převzetí díla objednatelem, nejpozději však do 15
kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy
(zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů),
odkaz na evidenční číslo smlouvy.
6. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu s podpisy obou stran, který je podkladem pro
vystavení faktury a rozpis prací, materiálu a služeb podle skutečně provedeného díla.
7. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostní úhradě ceny díla a lhůtě splatnosti v délce 21
kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli na kontaktní adresu
objednatele, uvedenou v čl. I této smlouvy.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti ceny díla vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti ceny díla 21 kalendářních dnů.
9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti ceny díla, není
objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla
začne běžet nová lhůta splatnosti ceny díla v délce 21 kalendářních dnů.
10. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky
z bankovního účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 kalendářních
dnů po jejím obdržení, ačkoli po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den
splatnosti.
ll. Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
Článek VII.
Mlčenlivost
1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou vůči třetím
osobám zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se dozvěděl v souvislosti s realizací
díla dle této smlouvy u objednatele a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele
žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
oprávněného orgánu.

2.

Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se
budou podílet na plnění podle této smlouvy.

3.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle
této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4.

Povinnost zachovat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

5.

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
V případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti, a zhotovitel je
povinen ji zaplatit. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

6.

Článek VIII.

Sankční ustanovení, výpověd' a odstoupení od smlouvy
1.

V případě nedodržení termínu provedení díla podle této smlouvy, v případě prodlení z titulu
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vady díla nebo v případě prodlení zhotovitele
s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo podle této smlouvy je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Mimo tyto
úroky z prodlení není zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli jiná plnění, a to ani náhradu
případně způsobené škody.

3.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich
uplatnění.

4.

Nárokováním, resp. úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
ani povinnost zhotovitele řádně dokončit a předat dílo. Objednatel je oprávněn domáhat se
náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

5.

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 14 kalendářních dnů, má se
za to, že se jedná o podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, které zakládá možnost
objednateli odstoupit od této smlouvy.

6.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
c)
d)
e)
f)

vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení;
zhotovitel vstoupí do likvidace;
došlo ke změně obchodních podmínek, přičemž zhotovitel má povinnost o změnách
obchodních podmínek informovat objednatele alespoň pět pracovních dnů před jejich
vydáním. Odstoupením v důsledku změny obchodních podmínek nemá zhotovitel nárok na
náhradu škody ze strany objednatele.

7.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu neuhrazení sjednané ceny za dílo až po
marném a opakovaném upomenutí objednatele, které bylo učiněno písemně nebo jiným
prokazatelným způsobem, a to za podmínek, že objednateli poskytl minimálně čtrnáct (14) dnů
k úhradě ceny za dílo.

8.

Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na
náhradu škody a sankcí podle odst. 1. a 2. tohoto článku.

Článek IX.

Záruka
1.

Záruční doba za jakost díla podle této smlouvy činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

2.

Práva a povinnosti stran při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku, není-li dohodnuto jinak.

3.

Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této
smlouvy, vyzve písemně zhotovitele kjejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se
vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 3 pracovních dnů od
tohoto vyjádření zahájit odstraňování vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní
zhotoviteli dodržet lhůtu k zahájení odstraňování vady, dohodnou se smluvní strany písemně na
lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo, odborným
posouzením reklamovaných vad ajejich odstraněním. V případě opodstatněně neuznané vady
zhotovitelem provede zhotovitel její odstranění za cenu obvyklou, kterou vyúčtuje objednateli.

4.

Nevyjádří-li se zhotovitel k reklamované vadě a nenastoupí-li kjejímu odstranění ve lhůtách
uvedených v odst. 3, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný odborně způsobilý
subjekt na náklady zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je
zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý
jednotlivý případ. Zhotovitel je povinen náklady a smluvní pokutu uhradit do 21 kalendářních
dnů poté, co obdržel jejich vyúčtování od objednatele.

5.

Do záruční doby se nezapočítává doba od převzetí oprávněně reklamovaného díla k opravě až do
doby, kdy objednatel po skončení opravy byl povinen dílo převzít.
Článek X.

Ostatní ujednání
1.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů
v čl. 1. smlouvy.

2.

Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4.

Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

5.

Zhotovitel je zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich
archivaci (zákon
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon
235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů),
č.

své identifikace

a dalších údajů

č.

6.

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti podle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této
smlouvy.

7.

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým
produktům, včetně příruček, manuálů
a dalších dokumentů
distribuovaných
spolu se
softwarovými produkty jako součást díla, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich
nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena. Objednateli vzniká pouze nevýhradní
právo softwarové produkty užívat. Objednatel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo
jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení

příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv
jejich části či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.
Článek XI.

Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření,

2.

Tato smlouva a veškeré mimosmluvní závazky vyplývající ze smlouvy se budou řídit a vykládat v
souladu s právem České republiky. Práva a povinnosti stran, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.

Pokud některé ustanovení této smlouvy (zcela nebo zčásti) je nebo se stane nezákonné, neplatné
nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení v plném rozsahu platná a účinná. Nastanou-li u
některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k uzavření
smlouvy.

4.

Veškeré změny a doplňky jednotlivých ustanovení této smlouvy mohou být provedeny pouze
písemnou dohodou nazvanou Dodatek ke smlouvě, číslovaný vzestupnou řadou. Veškerá
korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě
irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

5.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
soudy České republiky.

6.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden
výtisk zhotovitel. Oba výtisky mají platnost originálu. Objednatel po podpisu této smlouvy
vyznačí na oba stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

7.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této
smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření
této smlouvy rozhodující, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

8.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha Č. 1: Rozpis položek systému elektronické kontroly vstupu
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V Jihlavě dne 3.9.2015

Za Objednatele}
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V Brně dne
Za zhotovitele: ), !}
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Ing. Vladimír Kabelka, MBA
ředitel sekce provozní
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Příloha č.1

Rozpis položek elektronické

kontroly vstupu

položka

cena bez DPH

ks

celkem

Řídící jednotka pro ovládání HW komponentů.

14800 Kč

1

14800 Kč

íCtečka otisků prstů s integrovanou čtečkou karet pro venkovní (IP 54) i
vnitřní ooužití. Optická akustická i hlasová siqnalizace.

12800 Kč

7

89600 Kč

Bezkontaktní čtečka karet Motorola Indala Wiegand 26b

6800 Kč

7

47600 Kč

Zařízení pro ovládání přístupových bodů.

4360 Kč

7

30520 Kč

Převodník pro připojení čteček s rozhraním Wiegand.

4350 Kč

7

30450 Kč

Spínaný zdroj (13.8V, 4A) v instalační krabici s příslušenstvím.

3900 Kč

3

11700 Kč

1073 Kč

4

4292 Kč

6600 Kč

1

6600 Kč

Základní typ elektromagnetického nízkoodběrového zámku (při výpadku
elektřinv ie zámek v ooloze "zavřeno") bez zdroie.
Magnetický zámek pro dvoukřídlé dveře s montáží na horní rám dveří bez
zdroie.
Elektromagnetický

zámek BEFO Profix včetně kování

2900 Kč

2

5800 Kč

Elektromagnetický

zámek EFF EFF 118, 16 mm včetně kování

2950 Kč

1

2950 Kč

250 Kč

1

250 Kč

1280 Kč

1

1280 Kč

Instalace HW EKV.

35531 Kč

1

35531 Kč

Nastavení a oživení systému HW a SW, topologické schéma.

24300 Kč

1

24300 Kč

180

17460 Kč

1

12960 Kč

Externí tlačítko pro funkci odchodového tlačítka.
Nouzové bezpečnostní tlačítko s možností opakovaného zapnutí.

Stavební montáž - instalace kabeláže (cena za 1 m včetně materiálu).
Doprava - cena celkem.

Celková cena bez DPH

97 Kč
12960 Kč

