SMLOUVA O DÍLO A KONTROLNÍ ČINNOSTI
uzavřená v souladu s ust. § 269 odst. 2 podle ustanovení § 536 a násl. a § 591 a násl. Obchodního zákoníku, v platném
znění
(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
CATEGORY a.s.
se sídlem Vídeňská 125, 619 00 Brno
zastoupená Ing. Jiřím Kapounem, místopředsedou představenstva
IČ: 25571192
DIČ: CZ25571192
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 5878
dále jen „Zhotovitel“
a

Město Kopřivnice
se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
zastoupeno: Ing. Hanou Zelníčkovou – vedoucí personálního oddělení
IČO: 00298077
DIČ: CZ 00298077
dále jen „Objednatel“

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje po dobu jejího trvání jednou za půl roku provést pro
objednatele kontrolu objednatelových systémů:
•
Elektrické požární signalizace (dále jen EPS)
•
Evakuačního rozhlasu (dále jen PA)
Zhotovitel bude dále zajišťovat mimozáruční technický servis a podporu technologií EPS a PA podle rozsahu
a podmínek určených dále v této smlouvě. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat potřebnou součinnost
a hradit sjednanou odměnu.

1.2.

Systém EPS
Zhotovitel provede jednou za půl roku servisní kontrolu (zkoušku činnosti) EPS při provozu. Rozsah zkoušky
a rozsah kontroly systému EPS je následující:
•

Zkouška činnosti ústředen a doplňujícího zařízení

•

Zkouška náhradních zdrojů

•

Zkouška opticko-kouřových hlásičů

•

Zkouška teplotních hlásičů

•

Zkouška tlačítkových hlásičů

•

Zkouška signalizace

•

Vypracování zprávy o zkoušce činnosti EPS

•

Zápis v provozní knize systému

1

Systém PA
Zhotovitel provede jednou za půl roku servisní kontrolu (zkoušku činnosti) PA při provozu. Rozsah
zkoušek a kontrol systému PA dle této smlouvy je následující:
• Zkouška činnosti ústředny a doplňujícího zařízení

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

•

Zkouška náhradního zdroje

•

Zkouška všech nastavitelných prvků v systému

•

Zkouška výstupní úrovně výkonových zesilovačů

•

Zkouška srozumitelnosti

•

Vypracování zprávy o zkoušce činnosti PA

Zhotovitel se dále zavazuje k realizaci technického mimozáručního servisu a podpory technologií
EPS a PA. Jedná se o plnění požadavků objednatele na realizaci jednotlivých servisních úkonů resp.
servisních případů za účelem odstranění problému (nefunkcionality), za účelem rekonfigurace,
přemístění, přeprogramování a rozšiřování technologií EPS a PA.
Zhotovitel je oprávněn plněním této smlouvy zcela nebo zčásti pověřit subdodavatele. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
Veškeré požadavky na vyřešení problému v rámci této smlouvy hlásí objednatel prostřednictvím emailu zhotovitelova subdodavatele na adresu servis@category.cz nebo prostřednictvím faxové zprávy
na telefonní linku 547 125 626. Oba způsoby nahlášení závady je možno použít 24 hodin denně a 7 dní
v týdnu.
Veškeré požadavky na vyřešení problému v rámci této smlouvy může hlásit objednatel telefonicky
subdodavateli zhotovitele na linku „Servis“ ( 547 125 630 ). Operátor na servisní lince přijme hlášení
závady a předá ho technikovi odpovědnému za provedení servisního zásahu. Tento způsob nahlášení
závady je možno použít v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin.
Při hlášení požadavku k řešení konkrétního problému musí objednatel uvést následující údaje:
-

1.9.

Kdo hlásí požadavek
Telefon
U koho závada (problém) zjištěn = identifikace uživatele
Koho kontaktovat = identifikace uživatele
Konkretizace, kde je závada (problém)
Stručný popis závady (problému)

Doba nástupu technika na odstranění závady systému (oprava systému), zejména chyby SW,
chybné manipulace, zablokování systému působením vnějších vlivů, vadného komponentu EPS a PA,
přerušené kabeláže, vadné napájecí jednotky (zdroje) – nejpozději do 12 hodin od jeho nahlášení
objednatelem. Uvedená doba platí při nahlášení závady v pracovních dnech i ve dnech pracovního volna
a pracovního klidu. V případě nahlášení prostřednictvím mailu začíná lhůta 12 hodin pro nástup technika
od 9:00 hodin následujícího pracovního dne. Vada bude odstraněna nejpozději do 48 hodin od jejího
nahlášení, pokud nebude později dohodnuto jinak.

2. MÍSTO, TERMÍN A ZPŮSOB PLNĚNÍ
Místem plnění dle předmětu smlouvy je budova Městského úřadu Kopřivnice, Kopřivnice,
Štefánikova1163.
2.2.
Předběžně je stanoven rámcový termín půlroční zkoušky činnosti EPS a PA – v 6. a 12. měsíci
kalendářního roku, přesné termíny budou dohodnuty předem.
2.3.
Vyžádané práce bude zhotovitel provádět v této smlouvě dohodnutých termínech.
2.4.
Pokud má objednatel nevyrovnané závazky vůči zhotoviteli po lhůtě splatnosti, je zhotovitel
oprávněn pozastavit další plnění této smlouvy až do doby úplného vyrovnání závazků, o této
skutečnosti informuje zhotovitel objednatele vhodným způsobem, např. faxem nebo telefonicky.
Po dobu uplatnění tohoto práva není zhotovitel v prodlení.
2.1.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1.

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s ust. § 546 obchodního zákoníku dohodou
smluvních stran takto:
roční revize EPS

19 096,- Kč + 20%DPH = 22 915,- Kč

kontroly funkčních schopností EPS

14 618,- Kč + 20%DPH = 17 542,- Kč

roční revize PA

5 247,- Kč + 20%DPH = 6 297,- Kč

kontroly funkčních schopností PA

4 112,- Kč + 20%DPH = 4 934,- Kč

Cena za provedení roční revize a kontroly funkčních schopností zahrnuje rovněž zpracování záznamu o
kontrole provozuschopnosti, revizní zprávy.
3.2.
Cena za provedené práce technického mimozáručního servisu a podpory technologií EPS a PA
není zahrnuta v paušálních poplatcích a je na základě dohody smluvních stran stanovena Přílohou č. 1:
Ceník servisních výkonů. Spotřebovaný materiál na opravy bude účtován dle smluvních cen
stanovených Přílohou č. 2. Cena za materiál nutný k vyřešení jednotlivého servisního zásahu dle
požadavku objednatele není zahrnuta v paušálních poplatcích a bude na základě dohody smluvních
stran stanovena a oboustranně odsouhlasena vždy před jednotlivým servisním zákrokem (dostatečnou
formou je akceptační e-mail) a to vždy pro případy, že se nejedná o standardní drobný elektroinstalační
materiál a drobný materiál technologií EPS a PA s cenou do 400,-Kč bez DPH (který nevyžaduje
předchozí souhlas).
3.3.
DPH (daň z přidané hodnoty) z ceny díla dle předmětu smlouvy bude fakturována dle platných
daňových předpisů.
3.4.
Daňové doklady budou obsahovat všechny zákonem předepsané náležitosti.
Obě strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
Zhotovitel má právo vystavit závěrečnou fakturu po ukončení každé ze zkoušek činnosti systémů.
3.6.
Ceny vyžádaných prací vč. materiálu budou fakturovány ihned po jejich provedení.
3.7.
Objednatel se zavazuje fakturované částky zaplatit zhotoviteli na jeho výše uvedený účet ve lhůtě
30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktury budou adresovány na adresy objednatele
uvedené v záhlaví této smlouvy.
3.5.

4. ODPOVĚDNOST, SANKCE
Uplatní-li objednatel právo na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, odpovídá
zhotovitel za škodu v rozsahu stanoveném českým právním řádem.
4.2.
V případě prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku uhradí objednatel zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z dlužné částky díla za každý kalendářní den prodlení až do splnění
povinnosti platby dle smluvního závazku.
4.3.
Uplatněné smluvní pokuty dle tohoto ustanovení jsou splatné do 30-ti dnů od doručení písemné
výzvy k jejich zaplacení.
4.4.
Smluvní strana není v prodlení, pokud splnění jejího závazku je bezprostředně vázáno na splnění
závazku druhé smluvní strany a tato je se splněním svého vázaného závazku v prodlení za podmínky,
že smluvní strana, jež byla v prodlení, porušující smluvní straně toto prodlení písemně vytkla. Běh lhůty
pro splnění povinnosti smluvní strany se staví po dobu, po kterou byla druhá smluvní strana v prodlení
se splněním svého závazku.
4.5.
Smluvní strana není odpovědná za prodlení, prokáže-li se, že bylo způsobeno okolnostmi
vylučujícími odpovědnost za podmínek ustanovení § 374 a násl. Obchodního zákoníku. Smluvní strany
se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost,
v případě jejich vzniku je pak smluvní strana povinna jej písemně oznámit druhé smluvní straně, jakmile
se o něm dozví.
4.6.
Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním podle této smlouvy (tj. s prováděním sjednaných kontrol
objednatelových systému nebo se započetím odstraňováním vad systému dle odst. 1.9, s odstraněním
4.1.

vady dle odst. 1.9.), bude povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den
prodlení. Nárok na náhradu škody ujednání o smluvní pokutě není dotčen.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje plnit tuto smlouvu s vynaložením náležité odborné péče, kterou se rozumí ve
vztahu k jakékoli činnosti a jakýmkoli okolnostem péče zahrnující takový stupeň dovednosti, píle,
zkušenosti, znalosti, pečlivosti, předvídavosti a prozíravosti, jaké lze rozumně očekávat od kvalifikované
a zkušené osoby provádějící tutéž nebo odbornou činnost za stejných či srovnatelných podmínek.
5.2.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy
na pracovištích objednatele, byl-li s nimi objednatelem předem seznámen.
5.1.

6. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
Objednatel je povinen v průběhu plnění této smlouvy kontrolovat, zda její plnění odpovídá
sjednaným podmínkám. Všechny zjištěné vady je povinen ihned po jejich zjištění písemně vytknout.
Kontrolu jsou oprávněny provádět i třetí osoby určené objednatelem,
6.2.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla tak, aby nebyl
ohrožen termín plnění zhotovitele.
6.3.
Objednatel je povinen zajistit při provádění servisního zákroku, zkoušky činnosti a kontroly
provozuschopnosti následující podmínky:
a) zajištění dokumentace skutečného provedení (pokud není na dohodnutém místě),
b) přítomnost zodpovědného pracovníka objednatele alespoň při započetí a ukončení činnosti pracovníka
zhotovitele
c) přístup do všech prostor, kde je instalováno servisované zařízení
d) uvolnění zařízení z provozu na dobu nezbytně nutnou pro provedení opravy,
e) poskytnutí potřebných energetických příkonů pro činnost pracovníků zhotovitele a bezplatné poskytnutí
komunikačních prostředků (telefon, fax) nezbytných pro úkony se zařízeními
f) přístup na parkoviště, popř. do objektu objednatele pro služební vůz techniků Zhotovitele,
g) objednatel se zavazuje, že zhotoviteli poskytne veškeré informace o technických okolnostech, které
mohou mít vliv na řádný provoz zařízení.
Při nezajištění těchto podmínek pro činnost servisních techniků Zhotovitele budou případné prostoje tím
vzniklé započítány nad rámec realizace servisu a vyúčtovány dle platného ceníku Zhotovitele.
6.1.

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
7.1.

Do 5 dní po podpisu této smlouvy si smluvní strany sdělí jména oprávněných osob a kompetencí.
Každá smluvní strana je oprávněna změnit jí jmenovanou oprávněnou osobu nebo jejího zástupce, je
však povinna takovou změnu druhé smluvní straně písemně oznámit. Vůči takové druhé smluvní straně
je změna účinná, až když se o ní dozví.

8. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN
Smluvní strany jsou povinny písemně informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech,
které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění této smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo
k prodlení s plněním jednotlivých termínů a prodlení s plněním jednotlivých peněžních závazků.
Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo která mají být
učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena adresu
uvedenou na titulní stránce této smlouvy; doručování se řídí ustanoveními § 45 a násl. zák. č. 99/1963
Sb., Občanský soudní řád, v platném znění, pro případ pochybností se má za to, že dokument byl
doručen třetí den po jeho odeslání doporučenou poštou. Ustanovení odst. 1.9. této smlouvy tímto není
dotčeno.
Ukládá-li smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď jako listina
nebo (nemusí-li být takovýto dokument podepsán) v elektronické (digitální) formě jako dokument MS
Word, MS Excel, případně jako dokument PDF, na dohodnutém médiu nebo elektronickou poštou.
Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svého sídla a/nebo kontaktní adresy budou o této
změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů.

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

9. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
Tato smlouva se uzavírá na období 2 let počínaje dnem nabytí účinnosti této smlouvy.
9.2.
Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel poruší jakýkoli ze svých
závazků podle této smlouvy a nenapraví toto porušení do třiceti (30) kalendářních dnů od obdržení
oznámení druhé strany, které bude specifikovat toto porušení s uvedením, co je podle názoru
poškozené strany zapotřebí k jeho nápravě.
9.3.
Kromě případu uvedeného v předchozím ustanovení této smlouvy je zhotovitel oprávněn od
smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou svého splatného závazku po dobu delší než 30
dní.
9.4.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakýkoli ze svých
závazků podle této smlouvy a nenapraví toto porušení do 2 kalendářních dnů od obdržení oznámení
druhé strany, které bude specifikovat toto porušení s uvedením, co je podle názoru poškozené strany
zapotřebí k jeho nápravě.
9.5.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody ani na smluvní pokutu.
9.1.

10.

ODDĚLITELNOST

Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo částečně nebo zcela neúčinné, není
tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na jeho
nahrazení ustanovením novým, které se co nejvíce přiblíží hospodářskému účelu ustanovení původního.

10.1.

11.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Smlouva může být změněna pouze písemnými
dodatky podepsanými statutárními zástupci obou stran.
11.2.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Ceník servisních výkonů
11.1.

Příloha č. 2: Ceny materiálu

V Brně dne

V Kopřivnici dne

Ing. Jiří Kapoun
místopředsedou představenstva

Ing. Hana Zelníčková
vedoucí personálního oddělení

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo a kontrolní činnosti: Ceník servisních výkonů
Standardní ceník služeb v Kč bez DPH. Zpoplatněna je každá započatá půl hodina.

Základní sazba za servisní, montážní a instalační práce
Technik (EZS, CCTV, EPS) [hod]
servisní práce (EZS, EPS, CCTV)
odborné montážní a instalační práce
zpoplatněna vždy započatá hodina

1

350,00 Kč

Expert SW (EZS, CCTV, EPS) [hod]
Programování, nastavování (EZS, EPS, CCTV)
servisy systému
Upgrade
zpoplatněna vždy započatá hodina

1

600,00 Kč

Konzultant, designer, projektant (EZS, CCTV, Telco, SKS, TI pro IT) [hod]
projekce, návrhy řešení
konzultace
zpoplatněna vždy započatá hodina

1

600,00 Kč

Ostatní náklady
Ostatní náklady, navazující servis
Dílenské opravy zařízení ve značkových servisech
Zapůjčení náhradního zařízení na dobu opravy
Ostatní náklady, doprava
doprava osob a materiálu [km] - nejvíce však za 120 km
čas strávený na cestě; osoba [hod]

CATEGORY a.s.

(fakturace dle rozsahu poruchy a navazující opravy)
16% z ceny zařízení

1
1

7,50 Kč
120,00 Kč
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a kontrolní činnosti: Ceny materiálu
Ceník materiálů v Kč bez DPH.

Položka základní
Opticko-kouřový hlásič, LSNi.
Patice hlásiče.
Kabel JySTy 2*2*0,8

Jedn. cena

1
1
1

ks
ks
m

1 100 Kč

1
1
1
1
1
1
1
1

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

22 742 Kč

1

kpl

113 240 Kč

75 Kč
8 Kč

Prodej ústředny EPS UEZ 2000 LSN skončil 1.7.2008.
Servisní podpora bude výrobcem poskytována do 1.7.2013
Dostupné díly k stávající ústředně UEZ 2000 LSN
1 LVM 100 Karta zpracování linek, rozšíření o 2 kruhové linky
2 SM 24 Karta sériového rozhraní V 24 (RS 232)
3 SM 20 Karta sériového rozhraní 20 mA (TTY)
4 SIV 28 Pojistková svorkovnice 24V
5 SEMO1 Karta rozšíření o 2 sériová rozhraní pro síťovou techniku SR 1
6 ASE Karta externích signalizačních prvků
7 SM 485 Karta sériového rozhraní RS 485
8 IUI-UEZ-BE1000s Externí obslužné panel k UEZ 2000

1 896 Kč
2 444 Kč
2 108 Kč
12 632 Kč
4 038 Kč
2 770 Kč
6 666 Kč

Nový typ ústředny, náhrada za stávající v případě neopravitelné poruchy
Ústředna FPA-5000 k náhradě (6 LSN linek)

CATEGORY a.s.
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